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Benodigde materialen:
parelgaren nr. 5 in groen, rood en wit,
houten kraal naturel,
sleutelring

Benodigd gereedschap:
schaar,
liniaal,
veiligheidsspeld,
dunnere hulpdraad

Vrolijke metgezel

Met slechts een paar materialen knoop je grappige  
sleutelhangers, die een goede stemming verspreiden.

Klantenupload van Birgit Leisch
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1. 2. 3.

4. 5. 6.

De draden in het midden samenvouwen en met een knoop aan de sleutelring vastzetten.
Daarna de hulpdraad in het midden samenvouwen over de draden en door de houten 
kraal rijgen. Nu de hulpdraad helemaal doorde kraal treken (samen net de andere 
draden).
Bevestig het werkstuk met een veiligheidsspeld aan de broek. Sorteer de draden sym-
metrisch op kleur.
Knoop vanuit het midden naar buiten. Er worden steeds dubbele knopen gemaakt. Eerst 
twee rechts - rechts knopen met de drerde draad (groen) van links maken. De rechtse 
draad (leidraad) ligt stevig in de hand. In de andere hand houd je de knoopdraad. Deze 
wordt van links over de leidraad gelegd, de leidraad omslingeren en boven rechts aan-
trekken.
Herhaal deze werkwijze, zodat een dubbele knoop ontstaat.
Daarna naar de volgende draad (rood), door blijven gaan met dezelfde werkwijze. Nu 
de draad voor de armen inrijgen en de laatste rechts - rechts knoop met de witte draad 
maken.

5 draden van 48 cm,
3 draden van 24 cm,
kraal, sleutelring,
veiligheidsspeld

Vrolijke metgezel

Zo wordt 

hij gemaakt:
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7. 8. 9.

10. 11. 12.

Maak dan een links - links knoop met de andere groene draad. De linkse draad (leidraad is 
nu rood) ligt stevig in de hand, in de ander hand de knoopdraad houden. Deze wordt van 
rechts over de leidraad gelegd, dan de leidraad omslingeren en boven links aantrekken. 
Herhaal deze werkwijze en de knoop aantrekken.
Nu de draad voor de armen  inrijgen en de laatste links - links knoop met de witte draad 
maken.
Nu telkens drie rechts - rechts en twee links - links knopen met de andere kleur maken, 
zodat drie pijlen ontstaan.
Nu wordt de knoop in het midden weggelaten. Dus alleen nog maar twee rechts - rechts en 
twee links - links –knopen maken.
Herhaal dit proces met de andere kleuren en aan de linkerkant ook zo toepassen. De uit-
einden stevig samenknopen.
Tenslotte de armen knopen. Daarbij beurtelings rechts – rechts en links – links knopen ma-
ken, tot je een totaal van 5 dubbele knopen hebt. De draden kunnen nu worden afgeknipt.
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