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Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd materiaal:
loom starterset
loom elastiekjes in zwart, geel en paars

Benodigd gereedschap:
handige handen

Loom vlinder
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Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Je wilt graag een individueel accessoire? Je hebt snel een geschenk nodig? 
Knoop gewoon zelf een vlinder! Het is geschikt als hanger, oorbel, haarspeld, 

broche of een decoratief voorwerp!

Je hebt nodig: 

Loom - knoopplankje

haak of haaknaald,

Loom-elastiekjes in

zwart, geel en paars. 

Het lichaam:

1. Plaats een zwart elastiekje 3-voudig om de haaknaald. 
Trek hier een zwart elastiekje door en zet het vast, door 
het ene uiteinde door het andere te steken en stevig aan te 
trekken.

2. Draai het “lichaam” om en steek de haaknaald door de 3 
bandjes. Trek hier weer een zwart elastiekje door en zet 
deze vast.

3. Zo moet het lichaam er nu uit zien – leg het aan de kant.

Loom vlinder

Benodigd materiaal:
loom starterset
loom elastiekjes in zwart, geel en paars

Benodigd gereedschap:
handige handen

1.

2.
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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.

De vleugels:

1. Plaats 3 gele elastiekjes over 
2 pinnen van het loomplankje 
(openingen wijzen naar jou).

2. Neem een paars elastiekje en 
plaats het 4 keer over de on-
derste “pen”.

In elkaar zetten:

1. Neem het lichaam en breng een lusje op de haak van de naald en schuif alle vier vleugels op de lus.

2. Haal de lus van de haaknaald en open deze. Trek de andere lus en de „knoop“ erdoor en trek het 
strak aan.

3. Steek met de haaknaald net achter de zwarte “knoop/het hoofd”. Plaats hier een zwart 
elastiekje op en trek deze voor de helft door de opening.

4. Ga het elastiekje over het midden van de vlinder, onder de vlinder door en plaats het lusje bij 
het andere lusje op de haaknaald. Trek nu met de haaknaald het voorste lusje door de achterste lus 
en trek deze strak aan. 

Loom vlinder
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3. Loom de gele elastiekjes naar boven! Steek 
hierbij met de haaknaald door de onderste pen, 
neem alleen de gele elastiekjes op, trek ze van de 
onderste pen en leg ze over de bovenste. 

4. Steek door de bovenste pen, trek alles van het 
loomplankje en plaats het op het handvat van je 
haaknaald.

5. Maak alle vleugels op dezelfde manier en plaats 
ze alle op het handvat van de haaknaald.
Opmerking: De tweede en derde vleugel wor-
den maar met 2 gele elastiekjes gemaakt!


