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

Benodigde materialen:
parelgaren nr. 5 zwart, nachtblauw, azuur, wit, glaswaspa-
rels wit 8 mm, acrylkralen kristal 4 mm, kettelstiften 20 
mm, satijnen koord 2 mm blauw, bedels, klemsluiting 20 mm, 
tussenringen 7 mm zilver, karabijnsluiting zilver

Benodigd gereedschap:
veiligheidsspeld
schaar, aansteker, plakband, 
tangen, sieradenlijm

Multi-armband „Water“

Klanten-upload van mevrouw Leisch

Dank u wel!
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Knoop eerst het armbandje. Hiervoor heb je twee strengen garen, elk met een lengte van 60 cm, 
in de kleuren zwart, donkerblauw en lichtblauw nodig en drie draden van dezelfde lengte in wit.  
Rangschik de draden en knoop volgens de instructies een armband dat lang genoeg is, en nauwslui-
tend rond je pols past. Wanneer de sluiting aangebracht is, zit de armband precies goed. Sluit de 
armband recht af, draai het om en maak ook aan het begin nog een paar knopen, zodat je een net 
einde hebt. Knip nu de draden ca. 5 mm kort af.
Rijg nu een witte wasparel en twee geslepen glaskralen op een kettelstift, kort de kettelstift in en 
buig het uiteinde tot een oog.
Plaats de kettelstift met de kralen naast het geknoopte armbandje, iets rechts van het midden, en 
knip nu twee stukken van het witte organzalint, zodat je deze door het oog kunt halen en aan het 
uiteinde met een dubbele knoop vast kunt zetten.
Het satijnen koord moet net zo lang zijn als de geknoopte armband. Bevestig een tussenring met 
een bedel aan het satijnen koord en “smelt” de uiteinden met een aansteker.

De mooie multi-armband  
in de kleuren van de zee is een  

echte eyecatcher!
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Zet nu de multi-armband in elkaar. Plaats de bandjes naast elkaar op tafel en zet deze vast met plak-
band. Zorg ervoor, dat de uiteinden gelijk met elkaar lopen. Druppel wat sieradenlijm in de klemslui-
ting, schuif hem over de uiteinden van de bandjes en druk de sluiting met een tang dicht. Controleer 
nog een keer om je pols of de bandjes passen voordat je deze stap aan de andere zijde herhaalt.  
Wanneer ze te lang zijn, kun je ze nog wat inkorten. Wanneer ze te kort zijn, kun je nog een paar  
tussenringen aanbrengen.
Bevestig tot slot nog aan beide klemsluitingen een tussenring en aan een van hen een karabijnsluiting.

Klaar is je multi-armband!
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