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N°103.781 - Vriendschapsbandjes
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:eenvoudig ca. 2 uur

Materiaal:

Werkwijze:

parelgaren
veiligheidsspeld
schaar

Vriendschapsbandjes 
knopen

Basisinstructies

We knopen een armband met 10 draden in vrolijke pastelkleuren. Knip van het 
parelgaren nr. 5 steeds 2x 100 cm in lichtgeel, pastelgroen, oranje, zuurstokro-
ze en seringen af. Leg de draden al op de juiste plaats naast elkaar:

seringen - oranje - pastelgroen - pink - lichtgeel - seringen - oranje - pastelgroen - 
pink - lichtgeel

Na ongeveer 10 cm maak je een knoop 
in alle draden (afbeelding 1). Prik met de 
veiligheidsspeld door de knoop, daarna 
kun je de veiligheidsspeld met draden aan 
een kussen vastzetten. In de basishand-
leiding worden alleen rechtse knopen 
(RK) gemaakt. Er is een werkdraad die de 
knoop de kleur geeft en een spandraad 
die als geraamte voor de werkdraad 
dient.

Niet alleen voor je beste vriend/vri-
endin is een zelf-geknoopt 

vriendschapsarmbandje een echt 
geweldig cadeau! Als een vrolijk 

accessoire kun je je er ook je outfi t 
mee oppimpen.
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We beginnen rechts met de lichtgele draad. Dit is in de eerste draad de werk-
draad en alle anderen zijn achtereenvolgens de spandraden. Trek de zuursto-
kroze draad strak en trek de gele draad erover, haal hem onder de spandraad 
door en trek hem tussen de spandraad en de werkdraad er weer uit (afbeel-
dingen 2-4). Naar boven strak aantrekken en hetzelfde nog een keer herhalen. 
Een knoop bestaat steeds uit twee handelingen. Daarna laat je de zuursto-
kroze spandraad los en neem je de lichtgroene draad … herhalen tot de serie 
klaar is.

In de 2e rij is dan de zuurstokroze draad de werkdraad. Dit herhaal je zolang 
totdat je vriendschapsband de juiste lengte heeft bereikt.

De overige draden vlecht je in vlechtpatroon nog 
ca. 5 cm verder en knoopt deze dan samen. De 
knoop aan het begin kun je nu weer openen en 
hetzelfde met de begindraden herhalen (vlech-
ten).
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