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Benodigde materialen:
- parelgaren in zwart, groen, blauw, rood, geel, wit

Benodigd gereedschap:
- geruit blok
- viltstiften
- schaar
- veiligheidsspelden

Armband in Alfa stijl
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- Teken eerst de naam op een geruit blok. Elke vakje staat voor een knoop.

- Men knoopt hoofdzakelijk met de hoofdknoopdraad (zwart), die in de 
rijen heen en weer wandelt.

- Met de spandraden (zwart, groen, blauw, rood, geel, wit en weer zwart) 
wordt slechts in tegengestelde richting geknoopt, wanneer in deze kolom 
een kleurrijke knoop dient te ontstaan.

- Voor dit model heb je 7 spandraden elk met een lengte van 80 cm nodig 
en een hoofdknoopdraad met een lengte van 260 cm.

- Bindt de draden met een knoop samen en bevestig de bundel met een 
veiligheidsspeld vast op je broek.

- Als alternatief kun je ook een foldback klem op een boek vastklemmen.

- Vlecht eerst een klein stukje 
en bevestig het opnieuw met een 
knoop.

- Sorteer nu de draden op kleur 
op basis van je sjabloon, de lan-
ge hoofdknoopdraad ligt helemaal 
links.

Met een beetje oefening en geduld, kun je zulke mooie armbanden in alfastijl knopen. Hier knoopt men niet in pijlvorm naar beneden, maar in rijen heen en weer vergelijkbaar met weven.

Benodigde materialen:
- parelgaren in zwart, groen, blauw, rood, geel, wit

Voorbeeld
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Tip 3: 
Als je een fout hebt gemaakt, dan kun je bij het ontknopen het beste een speld gebruiken.

Tip 4: 
Kleur je sjabloon met de juiste kleuren in om niet in de war te raken.

Tip 2:
Streep de geknoopte rijen meteen op je sjabloon door, zodat je bij het knopen niet in de verkeerde rij terecht kunt komen. 

- Er worden dubbele knopen gemaakt en de draden 
wisselen steeds van positie.

- Je koopt met twee knoopsoorten: De rechts-
rechts-knoop (RR), de rechter draad (zwart) ligt 
vast in de hand.

- Leg met de andere hand de knoopdraad (groen) 
van links over de rechter draad, omslinger deze en 
trek maar rechtsboven vast.

- Herhaal dit proces, zodat een groene dubbele 
knoop wordt gevormd.

- De links-links-knoop (LL): De linker draad (zwart) 
ligt stevig in de hand.

- Leg met de andere hand de knoopdraad (blauw) 
van rechts over de linker draad, omslinger de 
draad en trek naar linksboven vast.

- Herhaal de volgorde, zodat een blauwe dubbele 
knoop ontstaat etc.

- Maak aan het knoopeinde een grote knoop, vlecht 
een stuk en sluit de band met een grote knoop af.

Benodigde materialen:
- parelgaren in zwart, groen, blauw, rood, geel, wit

Tip 1: 
Rol de lange hoofdknoopdraad aan het begin tot een bundel bijeen en klem hem met een foldback klem bijeen.




