
Een 
deugdelijke 
instructie



1. Een 
deugdelijke 
omarmbandset
2. Schaartje
3. Aansteker
4. Plakband
5. Geduld 



1. Leg het koord
dubbel met de 
einden gelijk



2. Duw het koord
van boven naar

beneden
door bolle kant
van de sluiting

(female)



3. Haal de twee 
losse uiteinden

door de lus
zodat een

knoop ontstaat



4. Plak de 2 
koord-uiteinden

met plakband
aan elkaar vast 

zodat er 1 
scherpe punt 

ontstaat



5. Rijg de drie
kralen aan het 

dubbele
koord



6. Haal het 
plakband weer
los. Om rafelen

van de uiteinden
te voorkomen

kun je deze kort
verhitten



7. Leg het geheel zo neer
dat de sluitingen (male en 

female) met de bolle kanten
naar beneden liggen. 

Pak de ‘male’ sluiting en 
haal het linkerkoord van de 

bolle naar de holle kant, 
en het rechterkoord van de 
holle naar de bolle kant van 

de male sluiting

Zorg dat de hartkoorden
(met de kralen eraan) 

tussen de male en female 
sluitingen niet gedraaid

liggen. 



8. Haal de beide
koorden zo aan
dat je de lengte
benadert die jij

de armband wilt 
geven

Boven ligt het 
male deel v.d. 
sluiting

Beneden ligt het 
female deel v.d. 
sluiting







9. Haal het linkerkoord
onder de twee 

‘hartkoorden’ door 
(hiermee creëer je links 
een lus) en leg het over 

rechterkoord heen (fig 1)

Leg het rechterkoord
over de ‘hartkoorden’ 

heen en steek hem van 
boven naar beneden
door de lus aan de 

linkerkant(fig 2)

Fig 1 Fig 2



10. Trek de beide
koorden aan en zorg
ervoor dat de knoop
goed in de sluiting
getrokken wordt. 

Dit is het moment om de 
lengte van de 

omarmband te checken
en te kijken of de sluiting

correct zit (beide
sluitingen moeten met 

de bolle kant naar
beneden liggen)



11.
Stap 1 van een knoop:
Haal het koord dat van 
‘onder’ uit de knoop

komt onder de 
‘hartkoorden’ door. 

Je begint dus met het 
rechterkoord.



12. 
Stap 2 van een knoop:
Het linkerkoord (deze
komt van bovenuit de 
knoop) gaat onder het 

rechterkoord door. 
Daarna gaat het over 

de ‘hartkoorden’ heen
en van boven naar
beneden door de 

rechterlus. Trek het 
geheel aan



13. 
Iedere keer wanneer je een nieuwe

knoop maakt is het koord dat
onderuit de vorige knoop komt het 

koord waarmee je begint. Dat is 
wisselend rechts en links

Nu komt het linkerkoord onderuit
de knoop dus moet er met het 
linkerkoord begonnen worden.

Maar de handeling blijft hetzelfde
zoals in het volgende plaatje
samenvattend is beschreven



Samenvattend:        

Maak een aantal knopen
volgens de volgende

stappen:
1 koord van onderuit de 

knoop
2 gaat onder

hartkoorden door
3 over koord wat van 
bovenuit de knoop

komt.

4 Koord van bovenuit
knoop gaat 5 over 

hartkoorden heen en 6
van boven naar beneden

door de lus aan de 
andere zijde
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Je maakt dus wisselend rechter- en linkerknopen



14. Maak zo 5, 6 of 7 knopen
(1 knoop is +/- 1 cm) 

Je telt aan de rechterkant
vanaf het punt van de pijl de 

knopen (dit is knoop 1) 

Kijk op het volgende plaatje
hoeveel knopen u nodig heeft



Om een goede
verdeling van de kralen
te krijgen is hiernaast
te zien welke lengte
van een omarmband
correspondeert met 

hoeveel knopen
daarvoor gemaakt
moeten worden.

Dit is bij benadering
want het hangt er ook

vanaf hoe strak er 
geknoopt wordt en of 

de koorden van 
dezelfde dikte zijn.
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De juiste maat van de 
omarmband ontstaat, 
als je meet vanaf 
halverwege de ‘male’ 
sluiting tot onderaan 
de ‘female’ sluiting.



15. Na (in dit voorbeeld)
6 knopen schuif je de 
eerste kraal tegen de 

knoop aan (fig 1) 
Vervolgens knoop je een
linkerknoop om de kraal 

heen (fig 2) 

Fig 1 Fig 2



16. Trek de 
knoop goed aan
onder de kraal.

En leg hierna
nog een rechter-

én een
linkerknoop



17. Schuif de 
tweede kraal 

omhoog en knoop
hem met een

rechterknoop vast 
(fig 1)

Leg er daarna een
linker- en

rechterknoop
onder (fig 2)



18. Schuif de 
derde kraal 

naar boven en
zet hem vast 

met een
linkerknoop



19. Maak  5,6 of 7 
knopen naar de 

sluiting toe. In dit
voorbeeld 6.

Begin met een
rechterknoop.

begin hier 
met tellen 
van de 6 
knopen



20. Trek de 
allerlaatste knoop

heel stevig aan. 
Daarna knip je de 
uiteinden kort bij

de armband af
(fig 2)

Fig 2



21. Het afhechten:
Controleer of 

de vlam van de 
aansteker niet te

groot is.
Smelt het uiteinde
van het koord in de 

vlam (fig 1) 
en druk het daarna
gelijk plat met de 
achterkant van de 
aansteker (fig 2)

Herhaal dit bij het 
uiteinde van het 

andere koord.

Fig 1

Fig 2



Je hebt
karakter

getoond en dit
is beloond met 
een schitterend

resultaat!


