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Knutselidee

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

Benodigde materialen:
paracord in verschillende kleuren,
sleutelringen,
boek „Paracord“

Benodigd gereedschap:
schaar,
aansteker

Paracord - sleutelkoord
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Knutselidee

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

Verbind 2 paracords (ca. 1 m lang) in het midden met een 
rechte knoop. Bekijk hiervoor de volgende foto’s: 

Knoop meer rechte knopen, tot je sleutelkoord de ge-
wenste lengte heeft bereikt. Zorg ervoor dat het uit-
einde van het koord altijd aan dezelfde zijde als de voor-
gaande knoop wordt gelegd.

Paracord - sleutelkoord

Benodigde materialen:
paracord in verschillende kleuren,
sleutelringen,
boek „Paracord“

Benodigd gereedschap:
schaar,
aansteker

1

2

3

Rechthoekig sleutelkoord, ca. 10 cm lang

Kort de koorden in. Smelt de 2 tegen-
overliggende koorduiteinden aan 
elkaar: Houdt de uiteinden van de 
koorden aan de open vlam van de 
aansteker tot de uiteinden gesmolten 
zijn. Druk de twee uiteinden snel ge-
durende ongeveer 20 seconden samen 
tot het gesmolten gedeelte afgekoeld 
is. Herhaal hetzelfde met de twee an-
dere koorden en rijg de sleutelhanger 
in.
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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Knoop meer rechte knopen, tot je sleutelkoord de ge-
wenste lengte bereikt heeft. Zorg ervoor dat de tegen-
overliggende koorden steeds diagonaal aan de andere 
zijde tot lussen te leggen – dan word je sleutelkoord 
rond!

Kort de koorden in. Smelt de 2 tegenoverliggende koord-
uiteinden aan elkaar: Houdt de uiteinden van de koor-
den aan de open vlam van de aansteker tot de uiteinden 
gesmolten zijn. Druk de twee uiteinden snel gedurende 
ongeveer 20 seconden samen 
tot het gesmolten gedeelte af-
gekoeld is. Herhaal hetzelfde 
met de twee andere koorden en 
rijg de sleutelhanger in.

Paracord - sleutelkoord
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Rond sleutelkoord, ongeveer 10 cm lang
Verbind 2 koorden (elk ongeveer 1 m lang) in het mid-
den met een rechte knoop. Bekijk hiervoor de volgende 
foto‘s:

Voor het oranje gekleurde koord (zie foto) 
trek je gewoon een paracordkoord door de 
ring en knoopt deze samen.

Tip:


