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Materiaal:
katoenen koorden
letterkralen
verschillende kralen, hangers en tussenstukken
schaar

Weitasknoop

armbanden
Kleurrijke

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

middel

ca. 60 min.

Knutselidee
Nr. 104.630 - Kleurrijke armbanden

Weitasknoop

Leg met de rechterhand het rechter knoopkoordje over de leidraad. Leg het 
linker knoopkoordje erover en leid hem onder de leidraad en dan door de lus 
aan de rechterkant.
Start de volgende knoop met het linker knoopkoordje! Begin steeds afwisse-
lend met het linker of rechter knoopkoordje!

Voor elke armband 4 koorden 
in de gewenste kleur afknippen:

2 x 80 cm en 2 x 40 cm!
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Armband in het zwart:
Bij dit armbandje ga je hetzelfde te werk als bij de andere armbandjes. 2 kralen bij het knopen inwerken. Tot slot 
alle 4 de strengen door een passend tussendeel rijgen en 1 weitasknoop knopen. Nog 2 kralen inwerken en de 
armband zoals de rode en paarse armband voltooien.

Maak met de vier koorden een knoop en rijg een bijpassende kraal op alle draden. Direct onder de kraal de beide 
korte strengen afknippen en met de beide lange draden een knoop maken. Op een afstand van 6 cm nog een 
knoop maken. Aan het andere uiteinde met een tweede kraal op dezelfde manier te werk gaan!

Armband in groen en turkoois:
Leg een lang en een kort koord op elkaar en haal deze door een geschikte hanger. Daarna de koorden dubbel 
vouwen en een kraal over alle vier de koordeinden rijgen. Nu 5 cm met de weitasknoop knopen en daarna me-
teen een knoop met alle vier de uiteinden maken. Rijg nog een kraal op en de twee korte koorden direct na de 
kraal afknippen. Maak met de overgebleven koorden nog een knoop. Na ongeveer 5 cm afstand nogmaals een 
knoop maken. Bij het andere uiteinde op dezelfde wijze te werk gaan.

Armbanden in rood en paars:
Plaats de 4 koorden op elkaar en maak op 10 cm afstand een knoop vanaf het begin van de koorden. De korte 
koorden zijn in het midden (leidraden) en de lange koorden links en rechts buiten (knoopdraden).
Knoop nu 13,5 cm met de weitasknoop. Hierbij de letterkralen op de gewenste plaats op de volgende manier 
inwerken: 1 kraal op de leidraad rijgen en 1 weitasknoop knopen.
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