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Inleiding

Een goede start 
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-  een schaar;
-  een liniaal om de lengte van je draden  

te meten;
-  een papierklem of een knijper waarmee je  

de draden kunt vasthouden. 

Wat heb je nodig?
Heel weinig! Dit is het enige wat je nodig hebt:
-  draden: de meeste armbanden worden 

gemaakt met parelgaren. Dat is een licht, 
glanzend garen dat gemakkelijk in gebruik is. 
Parelgaren is in heel veel kleuren verkrijgbaar. 
Maar je kunt natuurlijk ook ander materiaal 
gebruiken (blz. 58);
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Inleiding

Hoe begin je aan een 
vriendschapsbandje?
De meeste armbanden die in dit boek aan bod 
komen, worden gemaakt met een klein vlechtje 
in het midden van de draden. Dat vlechtje 
vormt, eenmaal doormidden gevouwen, een 
lusje.  

1.  Vouw de draden doormidden om het midden 
te bepalen. Knoop ze aan elkaar op circa  
1 cm voor het midden.  

2. Maak een vlechtje van circa 2 cm.
-  Als je drie draden hebt, maak je een vlecht 

met 1 draad + 1 draad + 1 draad.
-  Als je vier draden hebt, maak je een vlecht 

met 1 draad + 1 draad + 2 draden.
-  Als je vijf draden hebt, maak je een vlecht 

met 1 draad + 2 draden + 2 draden, 
enzovoort. 

3.  Eindig je vlecht door alle draden aan elkaar te 
knopen. •>  a 

4.  Voor het vormen van het lusje, vouw je de 
draden ter hoogte van de vlecht doormidden. 
Maak ze aan elkaar vast door een draad van 
links aan een draad van rechts te knopen. •>  b 

 Introduction-Débuter un bracelet schéma 1

 a 

 Introduction-Débuter un bracelet schéma 2

 b 
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1.  Begin je armband door de aanwijzingen op 
bladzijde 6 te volgen. Leg de draden op de 
volgende manier van links naar rechts : •>  a  

2.  Knoop de draden eerst aan elkaar met 
behulp van de knoop naar rechts (blz. 8): 
knoop de lichtroze draad nr. 1 naar binnen 
toe aan de volgende draden: nr. 2 lichtroze, 
nr. 3 roze, nr. 4 roze, nr. 5 wijnrood en nr. 6 
wijnrood. 

3.  Pak de lichtroze draad aan de linkerkant. 
Knoop hem met dubbele knopen naar 
rechts aan alle volgende draden: de twee 
roze draden, de twee wijnrode draden en de 
lichtroze draad. •>  b 

Strepen

Met dezelfde soort knoop en evenveel draden van dezelfde kleur 
kun je veel verschillende effecten krijgen. In de volgende drie 
voorbeelden zijn de draden anders geschikt of worden ze per paar 
geknoopt.

RAYURES schéma 2

Draad nr. 1: lichtroze
Draad nr. 2: lichtroze
Draad nr. 3: roze

Draad nr. 4: roze
Draad nr. 5: wijnrood
Draad nr. 6: wijnrood 

Benodigdheden
•  1 lichtroze draad van 180 cm die je door-

midden moet vouwen
•  1 roze draad van 180 cm die je doormidden 

moet vouwen
•  1 wijnrode draad van 180 cm die je 

doormidden moet vouwen. In totaal moet  
je dus 6 draden knopen. 

 b 

RAYURES schéma 1

 a 
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Zigzag 3.  Voor de 2de toer doe je hetzelfde: knoop 
de paarse draad nr. 2 die aan de linker 
buitenkant ligt naar binnen toe aan de  
twee volgende paarse draden, de vier  
grijze draden en de laatste paarse draad  
(nr. 1). •>  c 

4.  Herhaal dat met de paarse draden en alle 
grijze draden.  

5.  Knoop met dubbele knopen naar links (blz. 
10) de grijze draad nr. 8 die helemaal rechts 
ligt naar binnen toe aan alle andere grijze 
draden en daarna aan alle paarse draden. •>  d 

6.  Ga voor de volgende toer op precies 
dezelfde manier te werk: knoop de grijze 
draad die aan de rechter buitenkant ligt 
naar binnen toe aan de twee volgende grijze 
draden, de vier volgende paarse draden en 
de volgende grijze draad. Ga zo door met 
alle grijze draden en alle paarse draden. 
Geleidelijk aan ontstaat de zigzagvorm. •>  e  

7.  Knoop, als je de gewenste lengte hebt 
bereikt, de resterende draden aan elkaar in 
twee afwerkingsvlechten (blz. 7).  

1.  Begin je armband door de aanwijzingen op 
bladzijde 6 te volgen. Leg de draden op de 
volgende manier: •>  a 

Een opeenvolging van knopen naar rechts gevolgd door een opeenvolging 
van knopen naar links levert verrassende zigzagpatronen op.  

BRACELET ZIG-ZAG schéma 1 BRACELET ZIG-ZAG schéma 2 
BRACELET ZIG-ZAG schéma 3 

BRACELET ZIG-ZAG schéma 6 

Draad nr. 1: paars
Draad nr. 2: paars
Draad nr. 3: paars
Draad nr. 4: paars

Draad nr. 5: grijs
Draad nr. 6: grijs
Draad nr. 7: grijs
Draad nr. 8: grijs 

Benodigdheden
•  2 paarse draden van 180 cm die je 

doormidden moet vouwen
•  2 grijze draden van 180 cm die je door-

midden moet vouwen
In totaal moet je dus 8 draden knopen. 

2.  Knoop eerst de draden met dubbele 
knopen naar rechts (blz. 8) aan elkaar: pak 
de paarse draad nr. 1 en knoop hem naar 
binnen toe aan de paarse draden nr. 2, nr. 3 
en nr. 4 en daarna aan de grijze draden nr. 5, 
nr. 6, nr. 7 en nr. 8. •>  b 

 a  b  c 
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