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Benodigde materialen:
Amigurumi set bont, magneetsluiting groot, sluiting/eindkapjes 
8 mm, tussenringen 7 mm

Benodigd gereedschap:
lijm, tangen, schaar, Mobidai 
vlechtschijf, het grote Kumihimo 
boek (Duitstalig), vlechtsjabloon 
patroonnummer 4 Kongo 16

Kumihimo sleutelhanger met magneet

Klanten upload  van 
mevrouw Leisch

Dank u wel!!



N° 104.313

©
 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.

Kumihimo sleutelhanger met magneet

Met behulp van de Kumihimo vlechttechniek  
kunnen heel snel deze geweldige sleutelhangers 

worden gemaakt!

Bevestig eerst een tussenring diameter 7 mm 
aan de magneetsluiting.

Knip nu de draden volgens de materiaallijst op 
maat, en bind ze met een extra hulpdraad op de 
helft samen en rijg ze door de tussenring.

Alle modellen zijn gebaseerd op de 

vlechtsjabloon met patroonnummer. 4, 

Kongo 16 uit het grote Kumihimo boek.

Span de draden zoals op de foto aangegeven 
en vlecht ze volgens de instructies.

Knoop na ca. 9 cm steeds weer twee tegenge-
stelde draden met een dubbele knoop samen 
en verwijder je vlechtwerkje geleidelijk van 
de Mobidai.

Benodigde materialen:
Amigurumi set bont, magneetsluiting groot, sluiting/eindkapjes 
8 mm, tussenringen 7 mm

Benodigd gereedschap:
lijm, tangen, schaar, Mobidai 
vlechtschijf, het grote Kumihimo 
boek (Duitstalig), vlechtsjabloon 
patroonnummer 4 Kongo 16



N° 104.313

©
 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.

Kumihimo sleutelhanger met magneet

De sleutelhanger kan nu met de karabijnhaak aan de sleu-
telring worden bevestigd.

Met behulp van de magneet kan men de sleutelbos nu een-
voudig aan een magneetbord ophangen, de koelkast, etc.

Knip de hulpdraad weg en knip de vlecht-
draden kort af.

Lijm de sleutelhanger in de eindkapjes en 
laat het geheel ca. 24 uur drogen.

Benodigde materialen:
Amigurumi set bont, magneetsluiting groot, sluiting/eindkapjes 
8 mm, tussenringen 7 mm

Benodigd gereedschap:
lijm, tangen, schaar, Mobidai 
vlechtschijf, het grote Kumihimo 
boek (Duitstalig), vlechtsjabloon 
patroonnummer 4 Kongo 16



N° 104.313

©
 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.

Kumihimo sleutelhanger met magneet

Verschillende varianten:

1. Bloemmotief (gebaseerd op pagina 22)

1 x 30 cm witte aan het eind samenknopen met 
1 x 30 cm zwart
3 x 60 cm rood

4 x 60 cm zwart

2. Spiraalvormig patroon (gebaseerd op pagina 35) 

2 x 60 cm wit
2 x 60 cm groen
2 x 60 cm blauw
2 x 60 cm zwart

3. Stippatroon (gebaseerd op pagina 44 Haarreifen)

2 x 60 cm geel
6 x 60 cm zwart

Benodigde materialen:
Amigurumi set bont, magneetsluiting groot, sluiting/eindkapjes 
8 mm, tussenringen 7 mm

Benodigd gereedschap:
lijm, tangen, schaar, Mobidai 
vlechtschijf, het grote Kumihi-
mo boek (Duitstalig), vlechtsjab-
loon patroonnummer 4 Kongo 16


