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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.

Benodigde materialen:
strasssteenband, 
suèdeband plat3 mm blauw,
rozenknoop wit-goud,
haakgaren dikte 16 koningsblauw

Benodigd gereedschap:
meetlint,
secondelijm, 
schaar

Strasssteenarmband
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Maak heel eenvoudig zelf een armband, met 
slechts een paar materialen!

Leg alle benodigde 
materialen en 

gereedschappen klaar.

Knip een stuk van 50 cm van de 
suèdeband af.

Leg het dubbel en vorm een klei-
ne lus.

Neem dan het dunne haakgaren 
en knip een stuk met een lengte 

van ca. 50 cm af.

Neem nu de rozenknoop bij de hand en pas 
de grootte van de lus aan de knoop aan.

De rozenknoop mag er niet te gemakkelijk 
uitglijden. 

Strasssteenarmband

Benodigd gereedschap:
meetlint,
secondelijm, 
schaar

Benodigde materialen:
strasssteenband, 
suèdeband plat3 mm blauw,
rozenknoop wit-goud,
haakgaren dikte 16 koningsblauw



N° 104.340

©
 A

du
is

comKnutselidee

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

Neem nu de strasssteenband. 
Leg de twee uiteinden tegen het 

haakgaren en zet ze vast met wat 
secondelijm. Laat de lijm drogen.

Leg een dubbele knoop in het 
haakgaren.

Verzegel de knoop met seconde-
lijm.

Klem de suèdeband onder een zwaar 
voorwerp (bijvoorbeeld een boek), 

zodat het niet weg kan glijden.
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Nu kun je beginnen met knopen:

Leg de strengen strasssteenband op 
de suèdebanden links en rechts, en 

aan beide zijden een stuk haakgaren.

Vervolgens de draden naar achter 
brengen en kruisen, dan weer de 

draden voorlangs kruisen bij het vol-
gende steentje en weer achterlangs.

(Zie schets)
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Wanneer je de gewenste 
lengte bereikt hebt, maak je 
aan het eind een knoop in het 

suède bandje. 

Leg een dubbele knoop in het haak-
garen (aan de achterzijde) en breng 

een beetje lijm aan op de knoop.
Breng tot slot de rozenknoop op 

een van de veters aan en leg weer 
een knoop.

EN KLAAR IS JE ARMBAND !!!
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