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Materiaal:
houten kralen
satijnkoord
Clipboard
Liniaal, naald

plakband
schaar
Karton
aansteker

armband
Shamballa

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:moeilijk ca. 1 uur
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** Breng 1 kraal van de middelste draad 
tegen de knoop aan.
Haal de rechter draad onder de middelste 
draad door en weer terug door de ontstane 
lus. (Zie foto). 

Werkwijze:
Knip de volgende stukken van het satijnen koord diameter 1 mm: 
3 stukken van 70 cm
1 stuk van 200 cm
1 stuk van 46 cm

Smelt de uiteinden van de koorden met een aansteker (dit mag 
alleen door volwassenen worden gedaan). Alternatief voor kinde-
ren: Een druppel lijm op de punten aanbrengen en laten drogen.

Let op: op ca. 20 cm een knoop in de 
draden leggen en breng deze onder 
de klem van het clipboard aanbren-
gen. Rijg de kralen op de draden. Op 
de linker en rechter draad 12 stuks. 
Op de middelste draad 13 stuks.

Neem de draad van 170 cm. Haal deze 
onder de drie draden door.

Zet de draden met een stuk plakband 
op het clipboard vast.

*** Neem de rechter 
draad. Leg deze 
over de drie draden 
heen en onder de 
linker draad door. Neem de linker draad. 
Haal deze onder de drie draden door en 
door de lus van de rechter draad. Trek de 
draden aan. Neem nu de linker draad plaats 
deze over de drie draden en onder de 
rechter draad. Neem de rechter draad haal 
deze onder de drie draden door en door de 
lus van de linker draad. Klaar is 1 Shamballa 
knoop. Herhaal deze knoop 4 keer.

Neem de linker draad. Haal deze alle-
en onder de middelste draad door en 
vervolgens door de ontstane lus. Trek 
de draad aan.

Schuif 1 kraal bij de rechter draad omhoog.
Neem de rechter draad haal hem onder de 
rechter draad door en vervolgens door de 
ontstane lus.
Schuif 1 kraal bij de linker draad omhoog.

Neem de linker draad haal hem onder de 
linker draad door en vervolgens door de 
ontstane lus. Trek de draden aan.
Herhaal vanaf **.Knutselidee
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Neem het stuk karton (ca. 15 cm breed). Plaats hier de geknoopte armband omheen. Op de achterzijde moeten alle 6 
de draden naast elkaar komen te liggen. Zet ze aan de zijkanten vast met wat plakband (zie foto).

Neem het stuk koord van 46 cm. Haal de draad onder de 6 draden door en knoop weer met de macramé knoop (zie ***). Knoop 
het aantal knopen dat je denkt dat nodig is om de armband prettig te kunnen dragen. Verwijder de armband van het stuk karton.

Breng met een tandenstoker of naald lijm op de knoop aan, zodat deze niet meer los kan gaan.
Laat de lijm drogen en knip daarna de twee knoopdraden af (ca. 2 mm laten staan). Smelt voorzichtig de uitein-
den van de twee afgeknipte draden en druk plat op het ijzer van de aansteker. (Kinderen een beetje lijm aan-
brengen, zodat de draden niet uitrafelen).

Probeer de armband om je pols. Doe de armband af. Kijk hoever de armband open moeten om hem om en af 
te kunnen doen. Breng op alle draden 1 kraal aan. Ze deze met een knoop vast dicht bij de armband. Doe de 
armband weer af. Trek hem dicht en breng net achter de knoop wat lijm aan. Schuif de kraal over de lijm en laat 
drogen. Knip de draden af en klaar is de armband.

Breng de laatste kraal bij de middelste draad omhoog (zie foto). Ga nu verder vanaf ***. 
In totaal 5 hele knopen maken. Breng met een tandenstoker of naald lijm op de knoop aan, 
zodat deze niet meer los kan gaan. Laat de lijm drogen en knip daarna de twee knoopdra-
den af (ca. 2 mm laten staan). Smelt voorzichtig de uiteinden van de twee afgeknipte draden 
en druk plat op het ijzer van de aansteker. (Kinderen een beetje lijm aanbrengen, zodat de draden niet uitrafelen).

Veel plezier en succes!Knutselidee
Nr.104.464 - Shamballa armband


