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In Epic Band-it! staan heel veel leuke ideeën voor sieraden 
én accessoires, gemaakt met rubberen bandjes. Het enige 
wat je nodig hebt is dit boek, loom, haaknaald, plastic clips 
en elastiekjes in jouw lievelingskleuren. Van  rubberband 
sleutelhangers, kralengordijn, telefoonhoesjes tot � eurige 
sieraden. Geschikt voor meisjes en jongens vanaf 8 jaar. 
Waar wacht je nog op?
 
IN DIT BOEK VIND JE:

 › Uitleg over de loom en hoe je meerdere looms 
tegelijkertijd kunt gebruiken

 › Stap-voor-staptekeningen en instructies bij 
elk project

 › Boordevol epic Band-it!-sieraden en accessoires
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Toe aan een nieuwe stap? 
In dit boek vind je veel nieuwe ideeën voor 

je Band-it!-sieraden en accessoireslijn: 
meer rubberen bandjes, meer kleuren, meer looms, 

meer technieken, meer Band-it!
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Of je nu voor het eerst met elastiekjes gaat loomen 
of al tijden Band-its! maakt, je zult de projecten 
in dit boek geweldig vinden! Sommige zijn lekker 
simpel, andere iets ingewikkelder, maar je hebt er 
uren lol mee en je wordt de hipste Band-it!-maker  
van de klas. Met een haaknaald, een paar looms en 
heel veel elastiekjes in je lievelingskleuren maak je 
deze splinternieuwe epic sieraden. Aan de slag!

BAND-IT!BAND-IT!     
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Projecten

Kijk eens wat je kunt maken!
De basisregels
Benodigdheden  � � � � � � � � � � � � � 4

De basisarmband op een  
loom maken  � � � � � � � � � � � � � � � � �5

Patronen lezen  � � � � � � � � � � � � � � 8

Tips en trucjes  � � � � � � � � � � � � � � �9

Robot

32

Lussenarmband/Scrunchie 

30

Handsieraad 

26
Schuifje voor koptelefoonsnoer 

21

Pinguïn 

16
Slingerarmband

12
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Mobielhoes 

40

Hippiehoofdband met bloemen 

46
Polsbandje voor je tasje 

46

Foppotlood 

47
Stoer zwaard 

47
Heel lange ketting 

48

Superleuk kralengordijn 

48
Pimp je snoer! 

48
Lichtgevende armband 

48
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Benodigdheden
Om te beginnen heb je maar een paar dingen nodig. De meeste 
zijn verkrijgbaar bij de hobbywinkel en speelgoedwinkels. Dit is 
wat je nodig hebt:

 › Een loom voor het maken van sieraden van elastiek (zoals 
de Rainbow Loom® of Band-it!-loom, Cra-Z-Loom™, of 
FunLoom™

 › Plastic clips (in C- of S-vorm)
 › Elastiekjes (van 1,5 tot 2 cm doorsnede)
 › Een haaknaald

Looms zijn verkrijgbaar per set, waar alles wat hierboven 
genoemd is, in zit. Dat is een gemakkelijk begin! Wanneer je 
geen elastiekjes meer hebt (en dat is heel snel!) of als je meer 
kleuren wilt, ga je even naar de hobby- of speelgoedwinkel en 
koop je nieuwe in allerlei kleuren. Daar kun je ook de plastic clips 
kopen. En die zijn ook heel snel op!

Verschillende looms hebben een verschillend aantal rijen 
en kolommen. Voor alle projecten en schema’s in dit boek is 
de Rainbow Loom®/Band-it!-loom gebruikt, maar maak je 
geen zorgen als je een andere hebt. Zolang je de schema’s en 
instructies precies opvolgt, lukt het zeker. Je gebruikt dan alleen 
een aantal pinnen niet.

Een tip: als je wel een loom hebt maar geen haaknaald, is het 
slim om de loom mee te nemen als je een haaknaald gaat kopen. 
Zo kun je de maat kiezen die precies in je loom past! (nr. 4,5 is 
prima). En misschien haakt je oma of een van de vriendinnen 
van je moeder wel. Leen dan een haaknaald van hen!

De basisregels Cra-Z-Loom™

FunLoom™

Rainbow Loom®

Haaknaalden

Plastic clips

Kleuren die je kunt gebruiken voor je sieraden
Naast elastiekjes in de gewone basiskleuren zijn er elastiekjes met glitters,  
glanzende, doorzichtige, meerkleurige elastiekjes en nog veel meer.  
Houd in de gaten welke nieuwe en coole kleuren er verkrijgbaar zijn in  
de hobby- en speelgoedwinkel en op internet.

Elastiekjes

4Epic Rubber Band Crafts
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Zet ’m op!
Kijk eens naar dit Zet ’m op!-schema voor de 
basisarmband. Als je de stap-voor-stapinstructies 
op blz. 5 hebt gevolgd, heb je dit patroon helemaal 
zo gemaakt! Probeer eens een andere basisarmband 
met dit patroon te maken en kijk of het lukt!
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Patronen lezen
Nu je een basisarmband hebt gemaakt, kijken we even 
naar het patroon daarvoor, zodat je ook de andere 
patronen in dit boek kunt gebruiken. Bij de meeste 
projecten zit een Zet ‘m op!-schema dat je moet 
volgen om te beginnen met je armbandje of sieraad. 
Dit noemen we de armband ‘opzetten’ op de loom. 
Vervolgens volg je gewoon de stap-voor-stapinstructies 
onder het kopje Aan de slag! Zo simpel is het!

In het Zet ‘m op!-schema zie je de volgorde 
waarin je de elastiekjes om de loom moet leggen en 
hoe het eruitziet wanneer je daarmee klaar bent. Elk 
patroon heeft een bepaalde kleurenschikking; je kunt 
altijd andere kleuren gebruiken, maar verander nooit 
de volgorde!

8Epic Rubber Band Crafts
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16Epic Rubber Band Crafts

Je hebt nodig:

Pinguïn

Deze schattige pinguïn kun 

je gebruiken als bedeltje, 

als speeltje, aan je rugzak 

hangen of gewoon als 

versiering. Het patroon is 

heel simpel, en als je wilt, 

kun je een hele familie 

pinguïns maken!

84
84 grijze elastiekjes 
(58 lijf, 26 vleugels)

12
witte elastiekjes (lijf)

6
oranje elastiekjes (poten)

1
kraaltje (snavel)

2
grijze sluitelastiekjes
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Je hebt nodig:

Met deze supergave mobiel- 

hoes pimp je een eenvou- 

dige (smart)phone en geef je 

hem meer grip zodat je hem 

niet zo snel laat vallen. De 

toetsen, koptelefooningang 

en camera blijven vrij. Je 

maakt twee aparte delen 

die je later aan elkaar ‘stikt’. 

Een hele uitdaging, maar 

wel leuk!

Mobielhoes

144
transparant blauwe elastiekjes  
(72 per loom)

96
witte basiselastiekjes   
(48 per loom)

46
appelgroene ‘stik’-elastiekjes

1
appelgroen sluitelastiekje

13
clips
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1 Zet de loom zo neer dat het pijltje omlaag 
wijst. Haak het onderste elastiekje van de 
onderste pin rechts aan de haaknaald en 
zorg ervoor dat je de haaknaald in de ope-
ning van de pin steekt (binnen het driehoe-
kige elastiekje).

4 Ga naar de onderste pin van de 
tweede kolom van rechts. Pak het 
onderste elastiekje met de haaknaald. 
Zorg ervoor dat je de haaknaald in de 
opening steekt, binnen de driehoekige 
elastiekjes. Haal het over naar de pin die 
er recht boven ligt.

7 Trek het werk voorzichtig pin 
voor pin van de loom af, tot je de 
elastiekjes in een keer goed vast 
kunt pakken. Leg het werk apart.

2 Haal het elastiekje over naar de 
pin die er recht boven ligt.

5 Haal de hele kolom zo over. Let op 
dat je de haaknaald altijd in opening 
steekt, binnen de driehoekige elastiek-
jes. Sluit het laatste elastiekje van de 
kolom met een clip.

8 Maak op dezelfde manier als in stap 1-7 
nog een deel. Leg de twee delen neer als op 
de foto, met de uiteinden met de clips naar 
links. Als je linkshandig bent, is het misschien 
gemakkelijker de richting in deze instructies 
om te draaien.

3 Haal de hele rechterkolom zo over. 
Let op dat je de haaknaald altijd in de 
opening van de pin steekt, binnen de 
driehoekige elastiekjes. Sluit het laatste 
elastiekje af met een clip.

6 Haal de overige vier kolommen ook 
op deze manier over en sluit elk laatste 
elastiekje van een kolom met een clip. 
Zorg er altijd voor dat je de haaknaald in 
de opening van de pinnen steekt, bin-
nen de driehoekige elastiekjes.

Aan de slag!

9 Steek de haaknaald door de twee mid-
delste schakels aan de rechterkant (zon-
der clips). Dat is een schakel van elk deel. 
Zorg ervoor dat je de haak door alle vier 
lussen van de twee schakels steekt. (Als 
de delen plat liggen, moet de haaknaald 
door de vier lussen van de twee schakels 
gaan die je van boven kunt zien.)

42Epic Rubber Band Crafts
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Superleuk kralengordijn
Dit is het grootste project dat je kunt maken 

van elastiekjes! Maak ongeveer 25 kettingen 

van 300 enkele elastiekjes lang (dat zijn  

7500 elastiekjes!). Hang de kettingen aan  

een gordijnroede en hang die in de deur- 

opening.

Heel lange ketting
Maak een ketting van enkele elastiekjes 

variërend van 300 tot 1000 elastiekjes 

lang... zo lang als jij wilt! Clip de uiteinden 

vast en drapeer de ketting artistiek om je 

hals en schouders.

Lichtgevende armband
Maak een ketting van ongeveer 100 enkele elastiekjes lang. Schuif dan een fluorescerende armband door de schakels. Wanneer de armband begint te vervagen, doe je gewoon een nieuwe in de ketting!

Pimp je snoer!
Voor deze coole snoerhoes maak je twee kettin-gen van ongeveer 60 elastiekjes elk. Vervolgens schuif je de schakels van beide kettingen om de gesplitste gedeelten van het snoer heen, te beginnen bij de oordopjes. Zet dan een nieuwe ketting van ongeveer 200 schakels op die de twee kettingen bij de splitsing in het snoer verbindt. Schuif die om het snoer heen vanaf de stekker.

48Epic Rubber Band Crafts
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