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Nr. 104.902 - Yogamatgordel
Knutselidee

Materiaal:

Werkwijze:

paracord in 2 kleuren 
2 sleutelringen of D-ringen 

gordel
Yogamat

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

gemakkelijk

60 minuten

Hang de eerste ring aan een schroefhaak of een 
ander soort haak. De twee 18 m lange koorden 
erdoor halen en de tweede ring op een lengte 
van 180 cm oprijgen. 

Omspan de tweede ring met de twee buitenste 
koorden. 
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Om de riemlussen te verkrijgen, plaats je de ringen aan hun respectievelijke 
uiteinden over de riem en duwt deze door de ringen. Knip het uiteinde van het koord met een uitsteeksel van ca. 3,5 mm netjes af.

Smelt het uiteinde van het koord bij de open vlam van de aansteker.

Druk nu snel en voorzichtig met de zijkant van de aansteker op het gesmolten 
uiteinde van het koord, zodat dit gebied vlak omsluitend om het omliggende koord 
ligt.

Wanneer de aansteker afgekoeld is (ca. 20 seconden), verwijder deze dan en con-
troleer het resultaat. Verwijder eventueel uitstekende gesmolten randen met een 
nagelschaar.

Met behulp van de trilobietknoop baan je je een weg langs de leidraden naar de 
bovenste ring. Zorg er bij het vlechten voor dat de leidraden altijd goed gespan-
nen blijven en dat de knopen goed tegen elkaar gedrukt worden. 

Werk je weg naar de bovenste ring totdat je geen trilobietknoop meer kunt 
maken. Leg vervolgens de twee vrije einden van de draad achter elkaar vast met 
een eindknoop en zet vervolgens de twee vrije einden van de draad tegelijker-
tijd vast met een eindknoop aan de onderste ring. 
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