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N°103.513 - Vriendschapsarmbandje
Knutselidee

Materialen:
haakgaren in zilver
kralen zilver
eventueel draad
schaar, plakband

kralen met een groot gat voor sluting
boek - Makena geknüpfte Armbänder
parelgarn in oranje, licht rood, bruin, 
naturel en lichtblauw

Werkwijze:

Vriendschapsarm-
met kralen

Moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

gemiddeld

ca. 2 uur

Knip de draden volgens de afbeelding af en rangschik ze dienovereenkomstig. 
Bevestig op ongeveer 15 cm met een stukje plakband op het werkvlak.

Je begint met de lichtblauwe draad boven in het midden. Deel A wordt van 
links naar rechts geknoopt. De eerste rij bestaat uit zes RR - K . Nu volgen zeven 
RR - K in lichtrood, acht RR - K in lichtblauw, enz. Aan het einde van dit eerste 
deel, nadat in de linker, onderste hoek twee RR - K en een RL - K (rechts-links 
knoop) in oranje geknoopt werden, wordt over de beide linker draden een me-
talen kraal ( ca. 1 cm diameter, groot gat 5 mm) ingeregen.

Het volgende gedeelte wordt van rechts naar links geknoopt. Na het inrijgen 
van de kraal in oranje twee LL - K schuin naar links onder knopen. Daarna volgen 
in naturel vier LL - K in lichtrood zes LL - K etc. Het patroonreeks gedeelte B+C 
twee keer knopen. Tot slot eenmaal gedeelte D maken.

Tot slot wordt een kraal met groot gat ingewerkt. Door de kraal met het grote 
gat moet het dubbele aantal van de gebruikte knoopdraden passen. Beide zij-
den van de sluiting worden pas na het knopen van het bandje gemaakt. Vlecht 
de draden aan een zijde tot een 4 cm lange vlecht en trek deze door de kraal 
met het grote gat. Als hulpmiddel kan een stuk draad worden gebruikt. Het-
zelfde herhaal je voor de draden aan de andere zijde. Tot slot maak je aan beide 
zijden een OV - K.
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Basisinstructies
RR - K / rechts - rechts knoop
De rechte draad (leidraad) ligt stevig in de hand, in de andere hand houd je de 
knoopdraden. Deze wordt van links over de leidraad gelegd, dan omslinger je 
hiermee de leidraad en trek je hem boven rechts vast. Afl oop herhalen en de 
knoop strak trekken.

LL - K / links - links knoop
Hier is de linker draad de leidraad en de rechter de knoopdraad. Leg de knoop-
draad van rechts over de leidraad en omslinger hem, boven links aantrekken 
- herhalen.

RL - K / rechts - links knoop:
De rechter leidraad strak houden, met de linker knoopdraad van links erover 
leggen, om de leidraad slingeren en boven links aantrekken. Daarna de knoop-
draad van links over de leidraad leggen, omslingeren en naar boven rechts 
aantrekken.

LR - K / links-rechts knoop:
Hier is de linker draad de leidraad, de rechter knoopdraad van rechts over 
de leidraad leggen, omslingeren en naar boven links aantrekken. Daarna de 
knoopdraad van links over de leidraad leggen, omslingeren en naar boven links 
aantrekken.
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OV - K / overhandse knoop/halve knoop:
Gewone knoop, er kunnen hiermee ook meerdere linten bij elkaar worden 
gehouden.

P = kraal
RL = rechts-links -knoop
LR = links-rechts-knoop
g= knooprichting naar rechts
f= knooprichting naar links
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