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Knutselidee
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Material:
parelgaren violet, donkerblauw, lichtblauw, groen, geel, oranje, rood
acrylkralen 4 mm violet, donkerblauw, lichtblauw, groen, geel, oranje, rood
kettelstiften 50 mm

klemsluiting 20 mm
tussenringen 7 mm
karabijnsluiting

Werkwijze:

Nr. 104.518 – regenboog armband

Regenboog 
armband

Mooie
Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

middel

edelsteenlijm
liniaal, schaar, plakband
veiligheidsspeld

Klanten upload van mevrouw Leisch

Dank u wel!

ca. 1 uur

Voor het geknoopte armbandje worden 
steeds twee draden van 80 cm beno-
digd in de kleuren violet, donkerblauw, 
lichtblauw, groen, geel, oranje en rood.

Rangschik de draden en knoop volgens 
het patroon een armband, dat nauwslui-
tend om de pols past. Sluit het armband 
recht af, draai het om en maak aan het 
begin nog een paar knopen, zodat de 
rand recht is. Knip de draden tot ca. 5 
mm af.
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Knutselidee
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Nr. 104.518 – regenboog armband

Plaats de armbandjes naast elkaar op de 
tafel en zet ze vast met plakband. Zorg 
ervoor dat de uiteinden gelijkliggen. 
Breng wat edelsteenlijm in de klemslui-
ting aan, schuif hem over de uiteinden 
van de armbandjes en druk hem met 
de tang dicht. Herhaal hetzelfde aan de 
andere kant.

Bevestig tot slot twee tussenringen en 
een karabijnsluiting aan de 
klemsluitingen.

Klaar!

Plaats de kettelstift met de kralen in het 
midden naast het geknoopte armbandje 
en knip twee even lange stukken van het 
zwarte katoenen koord, zodat je ze in het 
oogje in kan rijgen en aan het einde met 
een dubbele knoop vast kunt zetten.

Knooppatroon:
Plaats nu de acrylkralen op een kettel-
stift (in de volgorde violet, donkerblauw, 
lichtblauw, groen, geel, oranje en rood), 
kort de kettelstift in en buig het uiteinde 
tot een oogje.


