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Armband-set

„lila“

Naam: Groep / klas:

Inhoud: Delen: Gereedschap:
1 x lila garen - 250 cm A schaar
1 x wit garen - 250 cm A alleslijm
1 x garen oud roze - 250 cm A tang
1 x organza lint paars - 25 cm D
1 x satijnen lint wit - 25 cm C
1 x velours bandje licht zuurstokroze - 25 cm B
2 sierknopen hart
1 karabijnhaak
2 tussendelen ring
2 klemsluitingen
3 tussenringen
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Stap 2 : Het vriendschapsarmbandje (van boven naar beneden):

De 2 basis-knopen:

1. Rechts-rechts knoop:

2. Links-links knoop:

De armband bestaat uit:
A. Geknoopt vriendschapsarmbandje
B. Velours bandje licht zuurstokroze
C. Satijnen lint wit
D. Op de achtergrond van B en C
    organza lint in paars

Stap 1: Afmeten en knippen van de banden/linten.
Vriendschapsarmbandje: parelgaren 2 meter per kleur.
Velours bandje, satijnen lint en organza lint: bij de pols afmeten.

Bij deze knoop is de rechter draad de leidraad (deze 
houdt je stevig in de hand). De andere draad is de knoop-
draad (met deze wordt gewerkt). Plaats de knoopdraad 
eerst naar rechts, haal hem onder de leidraad door en 
over de knoopdraad heen. Vervolgens opnieuw om de 
leidraad en trek de knoop (stevig) naar boven vast.

Hier is de rechter draad de knoopdraad en de linker draad 
de leidraad. Leg de knoopdraad eerst naar links, haal hem 
onder de leidraad door en over de knoopdraad heen. Ver-
volgens weer om de leidraad heen en de knoop naar boven 
toe stevig aantrekken.
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Indeling armband:

De 2 draden:
Leidraad: Deze draad vormt het „geraamte“ van het bandje.
Knoopdraad: Deze draad geeft de kleur van de knoop weer.
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Het knooppatroon:

Wikkel het pa-
relgaren in roze 
ca. 30 keer om 
een stuk karton 
(breedte ca. 3 
cm).

Vervolgens bindt 
je de lussen met 
een stuk garen bij 
elkaar.

Breng nu een 
tussenring aan en 
schuif hem naar 
boven. Het koord-
je (stap 2) ver-
wijder je weer.

Verwijder het 
stuk karton en 
wikkel een draad 
een paar keer 
(net onder de 
ring) om de kwast 
– samenknopen.

Tot slot knip je 
de lussen aan de 
onderzijde door 
en breng je de 
kwast nog wat in 
vorm - klaar!

Stap 3: De kwast.

Bij dit patroon (punt wijst naar beneden) 
wordt aan de buitenzijde begonnen en 
naar het midden geknoopt.

Voordat je met het knopen begint, leg 
je de draden in de juiste kleurvolgorde 
(wit, roze, lila, lila, roze, wit). Om te 
bevestigen maak je met alle draden een 
knoop of klem je de draden in een klem-
bord.

Begin links boven en maak 2 rechts-
rechts knopen. Hierbij werk je met de 
linker streng als knoopdraad. Nu knoop 
je van rechts (witte draad) boven 2 
links-links-knopen en daarna met de nu in 
het midden liggende draad een rechts-
rechts knoop. Herhaal dit proces tot je 
ca. het midden van de gewenste lengte 
(om de pols afmeten) hebt bereikt.

Knoop de rij af en rijg het hartje op de 
twee middelste draden. Knoop vervolgens 
gewoon verder tot het bandje de juiste 
lengte heeft bereikt. Rond je pols name-
ten.
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Stap 4: Samenvoegen van de bandjes.

Stap 5: De sluiting bevestigen.

Plaats de bandjes ter controle rond je pols. Rijg hierbij een hartje op het 
velours bandje en een ring (rijg de ring op het organza lint, satijnen lint en 
veloursbandje) op. Als de armband past, lijm je de linten/banden achter 
elkaar in de sluiting (je begint met het vriendschaps-
armbandje. Daarna lijm je het organza lint in de 
sluiting en daarop lijm je iets uit het midden het 
satijnen lint en het velours bandje) en druk je de 
klemsluiting met een tang dicht.

Buig twee tussenringen 
open, hang de karabijnhaak 
aan een van de beide tussen-
ringen. Haal de tussenrin-
gen door het oogje van de 
klemsluitingen. Daarna buig 
je de tussenring weer dicht.

Veel plezie
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