Benodigde tijd:

ca. 2 uur



Moeilijkheidsgraad: middel
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Materiaal:

 parelgaren: oud roze, zuurstokroze-chianti,
 olifant, roze
 lederen veter rond - grijs Ø 2 mm
 lederen veter rond - fuchsia Ø 1,5 mm
 velours bandje plat 3 mm - lichtroze

 satijnen lint - zilver
 prismastiften
 kralen kapjes
 verschillende kralen en hangers
 decoratieve knoop
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Knutselidee

Nr. 104.610 - Wikkelarmband

Voor het geknoopte armbandje kun je het
beste parel- of borduurgaren gebruiken.
Voor je begint knip je eerst vier draden met
een lengte van elk 130 cm af, in verschillende
kleuren.
De draden in het midden dubbelvouwen en
tot een lus knopen, zodat je de lus met een
veiligheidsspeld op een kussen kunt bevestigen.
Nu bepaal je de volgorde van de kleuren.
Het vriendschapsarmbandje heeft na het
knopen een lengte van ca. 20 cm, daarvoor
knoop je steeds een rechts-rechts-knoop.

Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com
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Rechts-rechts-knopen
Nu kun je beginnen met het knopen:
Neem de linkse draad en knoop deze om zijn buurman.
Plaats hierbij de roze draad (uiterst links) over de roze draad op
positie 2. Rijg nu het uiteinde van de roze draad naar achteren en
door de lus, die de met draad 2 vormt, naar voren. Trek nu aan
de roze draad, zodat de knoop op de strak gehouden, lichtere
draad naar boven glijdt. De geleidedraad (roze), waarop de knoop
geknoopt wordt, wordt altijd strak gehouden. Zo loopt de knoop
automatisch naar boven naar de juiste plaats.
Herhaal de stappen nu, want een knoop is altijd - ook bij geavanceerde bandjes - twee normale knopen.
Daarna begin je opnieuw vanaf het begin. Aan het einde een lus
vormen, afhechten en de draadresten afknippen. Eventueel met
een druppel lijm de knoop ﬁxeren.

2.

com
de
be
ch
at
nl
fr

Tip:

Je kunt het vriendschapsarmbandje het beste knopen, door het met
een stuk plakband op de tafel of
met een veiligheidsspeld op je
spijkerbroek te bevestigen.
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Hiervoor heb je een dikke lederen veter Ø 2 mm en een 80 cm lang
stuk parelgaren nodig, dat door de lederen band geweven wordt.
Halveer de lederen veter en knoop deze met een platte knoop aan
het te knopen bandje. Nu met het parelgaren aan de lederen veter en
afwisselend van links en rechts rond de lederen band ongeveer 20 cm
lang omwikkelen.
Het uiteinde afknopen en weer met lijm ﬁxeren.

Platte knoop
De platte knoop is een eenvoudige en decoratieve manier om twee koorden aan
elkaar te bevestigen. Hierbij worden de koorden in lussen gelegd, de een wordt
door de andere gestoken en vervolgens stevig aangetrokken.
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Suèdebandje
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Voor dit deel van je armband heb je een suèdebandje en een satijnen
lint van elk 40 cm nodig. Neem beide bandjes in het midden en bevestig
ze met behulp van een platte knoop aan het omwikkelde armbandje.
Je kunt bij het suèdebandje om de 5 cm een knoop maken en metalen
kralen oprijgen.
Na ca. 20 cm knoop je de beide bandjes weer aan elkaar.
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Nu wikkel je de armband om je hand en meet met een meetlint af
hoeveel er nog tot het geknoopte armbandje ontbreekt.
Bij ons was het ongeveer 10 cm. Neem het ongeveer 20 cm lange lederen bandje in het midden, rijg een hanger op en maak aan het uiteinde
een knoop.
Op het uiteinde breng je een knoop aan (vastnaaien).
Zo kun je de wikkelarmband mooi sluiten.

5.

Hanger

Tot slot op de prismastift de gewenste kralen opsteken, met een tang ombuigen en
met een tussenring naar wens op het vriendschapsarmbandje aanbrengen.
Of gewoon de hanger aan tussenring bevestigen en op het bandje aanbrengen.
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