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Visknoop armband

Benodigde materialen:
satijnen koord Ø 1 mm, roze en wit
satijnen koord Ø 2 mm, blauw
klemsluiting 0,5 cm
tussenringen

Benodigd gereedschap:
schaar
klembord
tang
lijmklem

karabijnsluiting
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Als eerste knip je 2 stukken van 50 cm 
van het 2 mm dikke satijnkoord af.
Knip van het satijnkoord 1 mm dik 2 

stukken van 1 meter af.

Plaats alle vier de koorden in een  
(veter)klem. De twee dikke koorden 

onder en de twee dunnere er boven op. 
Knijp de klem met een tang dicht.

Klem de koorden met de (veter)klem in 
een klembord.

Zet de twee dikke koorden aan de 
onderkant van het klembord met wat 

plakband of een lijmklem vast.

1.

3. 4.
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Plaats aan elke zijde van het dikke  
koord een dun koord. Neem het rech-
ter koord plaats deze over het dikke 
rechter koord en dan onder het dikke 

linker koord door.

Neem het andere dunne koord en 
plaats deze over het linker dikke koord 
en dan onder het dikke rechter koord.

Schuif de koorden helemaal naar boven 
en trek de koorden aan.

Herhaal deze stap tot de armband lang 
genoeg is.

5. 6.
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Knip de draden die te lang zijn af, zo-
dat ze allemaal even lang zijn.

Neem weer een (veter)klem en leg alle 
draden erin en knijp hem dicht.

Breng in de ogen van de klemmen aan beide 
zijden een tussenring aan.

Breng aan een van deze ogen een  
karabijnsluiting aan.

Klaar is de armband.
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