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Nr. 104.908 – Wikkelarmband “Square”
Knutselidee

Materiaal:
square kralen olijf en koper
lederen veter midden bruin
draad limoen
rocailles metallic groen
hangerset liefde
tussenringen
houten kraal in groen

Werkwijze:

Wikkelarmband 
„Square“

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:middel 60 minuten

Plak de twee lederen veters met plakband op een tafel of werkblad. 

Knip een stuk draad af met een lengte van ca. 30 cm en wikkel het om een 
van de lederen veters (laat ca. 10 cm vrijlaten).  



3.

4.

5.

Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Rijg 1 rocaille kraal op, plaats deze tussen de 
twee lederen veters en wikkel de draad om de 
2e lederen veter. Rijg 2 rocailles op, plaats ze 
in het midden van de lederen veters en sla de 
draad weer om de andere veter. Rijg 3 rocailles 
op en ga verder zoals voorheen. 

Rijg de square kralen in olijf en koper volgens je 
eigen fantasie op en werk de armband met de 
beschreven techniek verder. Maak tussendoor 
steeds weer 2 rijen van 3 rocailles. Als de draad 
te kort wordt, lus je hem een paar keer om een 
lederen veter en knip je hem af. Druk het uitein-
de met een tang stevig in de lederen veter. 

Ga na ongeveer 50 - 52 cm, het einde, op de-
zelfde manier aan het werk als het begin van de 
armband, met 3 - 2 - 1 rocailles. Rijg de draad 
terug door 2 rijen rocailles, wikkel hem om de 
lederen veter, knip hem af en druk hem in de 
lederen veter. 

Maak een knoop met de lederen veters, rijg een 
houten kraal op en maak nog een bovenhandse 
knoop. Knip de uiteinden na 1 cm af.

Aan het begin van de armband na ca. 2 cm een 
knoop leggen - de kraal moet net door de ge-
creëerde lus passen. Knip de uiteinden af.

Bevestig de hangers/bedels met behulp van de 
tussenringen aan de lederen veters.
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