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Ken je al de geweldige knooptechniek van paracord koorden?
Wij hebben weer een te fraaie variant, om zelf een
coole armband te maken.
Eerst meet je de omvang van je pols en tel hier 3 cm bij op
(voor de knoop). Vermenigvuldig het geheel met 11,30.
(Voorbeeld: Mijn polsomvang is 20 cm + 3 cm = 23 cm * 11,30 =
260 cm -> op deze lengte, knip ik van het paracord af.)

Werkwijze:

23 cm

Tip:
Zodat er niets weg kan glijden, raden wij u aan om een eenvoudige
houten knoopplank te bouwen. Hiervoor lijm je twee keer twee
plankjes op elkaar. Bevestig deze op een houten plank.
Vergeet niet om deze op de juiste afstand te bevestigen (zie
afbeelding). Nu moet je nog een sluitingen links en rechts op de
houten torentjes vastzetten. Dit gaat het beste met een schroef.
Nu staat niets meer in weg om met het knopen te beginnen!
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Ga nu als volgt te werk: Vouw het paracord in het midden dubbel.
Haal het koord door een tweede sluiting die gereed ligt. Steek
nu de uiteinden van het koord door de lus en trek deze stevig
aan. Steek de sluiting in de sluiting op de knoopplank. Rijg nu de
uiteinden door het andere sluiting deel steek de sluiting aan de
andere zijde in de sluiting op de knoopplank. Trek de draden aan.

ONDER

BOVEN

Draai je het geheel, zodat de knoop onder is en de losse
draden naar boven wijzen.
Nu kun je beginnen met knopen!

Leg het midden van een tweede stuk paracord op de gespannen
koorden.
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Leg een uiteinde van het koord over de gespannen draden en het
andere uiteinde haal je onder de gespannen draden door.

Vervolgens leg je de twee losse koorden (paars) recht naar beneden en haal deze van onder door de lussen van de gestreepte
koorden (zie foto).

Trek nu alle draden stevig aan en herhaal de vorige 2 stappen.
Als je de gewenste lengte hebt bereikt, knip je het paracord
einde royaal af. Om de laatste knoop te verzegelen, smelt je de
uiteinden met een aansteker en drukt deze met het lemmet van
de schaar stevig tegen de armband (deze wordt plat), zodat deze
niet meer los kan laten.
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