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Benodigde materialen:
veterklem 20 mm, suède bandje plat lichtroze 3mm, 
hanger hart, strasssteenband, tussenringen Ø 7 mm, 
karabijnsluiting

Benodigd gereedschap:
schaar, meetlint, tangen, 
plakband

Trendy suède armband in roze



N° 104.226

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Trendy suède armband in roze

Heb je nog snel een klein cadeautje voor je zus, vriendin of kennis nodig?
Dan vind je hier een trendy en gemakkelijke knutselhandleiding  

voor een trendy armband.

Vervolgens vouw je de suède band in het midden  
dubbel en rijg je hier een tussenring op.

Nu steek je de twee losse banden door de lus  
en trek je alles goed aan.

Dit proces herhaal je bij met andere  
suède bandje en tussenring.

Eerst moet je de omtrek van je pols opmeten en in  
de tabel kijken, hoe lang je armband moet worden. 

Knip twee stukken van ca. 20-25 cm van het  
suède bandje.

polsomvang (cm) armband (cm)
15,00 16,50
16,00 17,50
17,00 18,50
18,00 19,50
19,00 20,50
20,00 21,50
21,00 22,50
22,00 23,50
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Breng nu in de gaten van het hartje aan beiden zijden een 
tussenring aan.

Bevestig nu de tussenringen met het suède bandje aan de 
tussenringen van het hartje.

Vlecht de 3 middelste suède bandjes. Breng een stuk 
plakband om het onderste deel aan, zodat de vlecht niet 

los laat.

Knip nu 3 stukken van het suède bandje met een lengte 
van ca. 20 cm.

Plak met een stuk plakband de veterklem op de tafel. 
Breng hier een druppel alleslijm in aan.

Plaats de delen van de armband op de tafel en plak hier 
een stuk plakband op. Verwijder het geheel en plaats het 
in de veterklem en knijp/druk deze met een tang dicht.
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Controleer of alle delen dezelfde lengte hebben en knip ze 
anders op de gelijke lengte af. 

Breng nu de 3 onderdelen in de andere helft van de  
veterklem aan en knijp deze weer dicht.

Breng vervolgens tussenringen in de ogen van de veter-
klemmen aan. Breng op een van de tussenringen tevens een 

karabijnsluiting aan. 

Trendy suède armband in roze

Benodigde materialen:
veterklem 20 mm, suède bandje plat lichtroze 3mm, 
hanger hart, strasssteenband, tussenringen Ø 7 mm, 
karabijnsluiting

Benodigd gereedschap:
schaar, meetlint, tangen, 
plakband

Tip:
Indien de armband te kort is, kun je  
deze altijd met tussenringen verlengen.  

Gewoon een tussenring openbuigen en aan de  
andere tussenring hangen en weer sluiten.




