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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.

Benodigd materiaal:

verschillende koordjes of linten

Benodigd gereedschap:

houder met lijmklem

Basisinstructies

Verschillende knopen knopen

Leer de kunst van het knopen kennen.
Met een beetje oefening kun je al snel je eigen 

kettingen en armbanden ontwerpen.

De overhandse knoop

Halve weitasknoop

Overhandse knoop = O-knoop bij de knutselideeën:
Dit is een eenvoudige knoop, waarmee meerdere 

koorden bij elkaar kunnen worden gehouden.

Halve weitasknoop =  1/2 weiknoop bij de knutsel ideeën:
Bij het knopen moeten de koordjes (geel) steeds 

strak worden gehouden.

Leg het koordje / de koordjes van voor naar achter over een vinger en schuif het uiteinde of 
de uiteinden van de knopen door de lus. Trek de knoop strak samen.
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Verschillende knopen knopen

Schuif het blauwe koord met het midden onder de leidraad. Leg met de rechterhand het 
rechter knoopkoord over de leidraad. Leg het linker koord er overheen, en breng haar onder 

de leidraad en dan door de lus aan de rechterkant.

Trek de knoop strak samen, zodat de geknoopte koorden aan de leidraad vasthouden en knoop 
steeds op dezelfde manier verder. Dat betekent, dat je altijd met het rechter koord begint 
te knopen. De andere knopen trek je niet meer zo strak aan, zodat de afstanden ontstaan.

Weitasknoop = weiknoop in de knutselideeën:

De weitasknoop, knoop je hetzelfde als de halve 
weitasknoop, maar deze keer begin je de knoop met 

het linker koord.

De weitasknoop
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Daarna leg je het rechter koord er overheen, onder 
de leidraad schuiven en door de lus van onder naar 

boven doortrekken.

Verschillende knopen knopen

De wikkelknoop

Wikkelknoop = wikknoop in de knutselideeën:

Bevestig het knoopkoord aan de leidraad met een 
bovenhandse -, golf- of weitasknoop.

Leg het linker koord een stuk (zo lang word de 
wikkelknoop) langs het leikoord en weer terug 

naar de beginknoop.

Rijg het wikkelkoord door de kleine lus en trek 
deze strak.

Houdt het leikoord en de linker lus bij elkaar en wik-
kel met het rechter koord om de bundel, zodat van 

de lus is nog slechts een klein deel zichtbaar is.




