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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.

Benodigd materiaal:
satijnkoord, nylondraad
knijpkralen, 
vetersluitingen en slotje of karabijnsluiting, 
glaskralen crash Ø 8 mm

Benodigd gereedschap:
tangetje
schaar
plakband of klembord
nagellak of aansteker

Armband met lustechniek
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Armband met lustechniek
Armbandjes knopen is leuk én heel eenvoudig. In deze handleiding wordt een eenvoudige lustech-
niek uitgelegd. Wat vooral leuk is dat je veel verschillende variaties kunt maken. In deze handlei-

ding wordt met een kleur satijnkoord gewerkt. Je kunt natuurlijk ook met twee kleuren werken. Je 
kunt met tussenringen ook leuke bedels aan de armband hangen om hem extra op te pimpen.

Afhankelijk van de grote van de kralen en je pols ca. 19 kralen 
op het nylondraad oprijgen. Maak de nylondraad vast aan het 
oogje van de veterklem. Dit gaat als volgt in zijn werk. Rijg de 
draad door de knijpkraal, door het oogje van de veterklem en 
weer terug door de knijpkraal. Knijp de knijpkraal dicht met een 
tangetje. Knip het teveel aan nylondraad af.

Neem het satijnkoord. Knip 1 meter af. Vouw het koord dubbel 
en leg het in de veterklem en knijp deze dicht.

Klem de veterklem met koorden vast in een klembord of plak 
het vast op tafel.
Maak een knoopje aan de onderkant van de kralen zodat deze er 
niet vanaf glijden.
Nu kun je beginnen met knopen.

Maak met het satijnkoord een lusje om het nylonkoord.
Haal de draad onder het nylondraad door er overheen en door de 
lus van het satijnkoord halen en aantrekken. Eerste lus is klaar. 
Herhaal dit met de andere kant (spiegelen).
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Schuif een kraal naar boven en knoop het satijnkoord weer als in 
het voorgaande punt omschreven. Ga door tot de armband lang 
genoeg is. (Tussendoor controleren door het geknoopte gedeelte 
om je pols te leggen.)

Maak een knoop in de beide stukken satijnkoord.
Knip het koord af. Smeer de uiteinden van het koord in met 
nagellak of voorzichtig met de aansteker warm maken zodat het 
koord niet meer rafelt (laat dit door een volwassenen doen).

Maak de twee stukken satijnkoord vast in de veterklem. Haal 
het nylondraad door het de knijpkraal, door het oogje van de 
veterklem weer door de knijpkraal en knijp deze dicht.
Maak de tussenringen vast aan de veterklemmen. Klem hierbij 
aan de ene kant het haakje van het slotje mee aan vast aan de 
tussenring en aan de andere kant het slotje.
Klaar is je armband.
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