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Dat sieraden mooi en tegelijkertijd niet duur hoeven te 

zijn, bewijst dit boek vol DIY-ontwerpen. De armbanden, 

kettingen en ringen zijn gemaakt met de knooptechniek 

macramé. De verschillende knopen en handige tips die 

bij de macramé-techniek horen staan uitgelegd in het 

basishoofdstuk. Daarna is de keuze aan jou: wordt het 

stoer, punk, romantisch of casual? Je zult zien dat het 

knopen vanzelf gaat én heel verslavend is!

Elke
 Ed

e
r

www . ko smosu i t geve r s . n l

NUR 460
Kosmos Uitgevers 
Utrecht/Antwerpen

Materialen en gereedschap

Je hebt een AANSTEKER nodig om 
de uiteinden van synthetisch koord 
te kunnen verhitten en smelten.

BUIGRINGEN zijn open ringetjes die je 
met een platbektang open en dicht kunt 
buigen. Je bevestigt er sluitingen of 
bedeltjes mee. Spiraalringen werken als 
sleutelringen; ze zijn sterker, maar 
lastiger om te bevestigen en zwaarder 
dan buigringen. Met een speciale tang 
voor spiraalringen gaat het bevestigen 
gemakkelijker.

NIETSTIFTEN zijn stukjes ijzerdraad met een 
‘stopper’ aan een kant. KETTELSTIFTEN zijn ook stuk-
jes ijzerdraad, maar hebben een oogje aan een kant 
om bijvoorbeeld een volgende niet- of kettelstift aan 
te hangen. Bij beide stiften wordt na het aanrijgen 
van de laatste kraal het uiteinde 1 cm lang recht 
afgeknipt en met een rondbektang tot een oogje 
gebogen.

Buig oogjes aan niet- 
en kettelstiften met 
een RONDBEKTANG. 
Afhankelijk van de maat 
van het oogje pak je het 
meer voor op of meer 
achter op de tang vast.

Met SIERADENLIJM zet je 
kralen aan banden vast of
fi xeer je knopen.
kralen aan banden vast of
fi xeer je knopen.

Met een PLATBEK-
TANG kun je oogjes 

openen en 
sluiten.

Met een PLATBEK-
TANG kun je oogjes 

Met een KNIPTANG kun je draad, 
niet- en kettelstiften scherp en 
recht afknippen.

Een SCHAAR gebruik je om koord mee af 
te knippen. Kies een scherpe schaar, zodat je de
koorden schuin af kunt knippen om er kralen aan
te rijgen.

 gebruik je om koord mee af 
te knippen. Kies een scherpe schaar, zodat je de
koorden schuin af kunt knippen om er kralen aan

KRALEN en BEDELTJES zijn te koop
bij hobbywinkels, op de hobbyafdeling 
van warenhuizen, bij speciale kralen-
winkels en op internet. Ook op rommel-
markten en op reis vind je soms de 
mooiste schatten!

Gebruik een MEETLINT voor het bepalen van lengtes 
en afstanden.

SLUITINGEN, zoals knoopsluitingen, 
sieradensluitingen, draaisluitingen, 
S-haaksluitingen of magneetsluitingen, 
zijn er in allerlei soorten en maten. 
Een KARABIJNSLUITING is licht en 
sierlijk en gemakkelijk vast te maken aan 
buig- en spiraalringen of aan een draadlus. 
Kies een sluiting van 12 of 15 mm.

KATOENEN KOORD is verkrijgbaar in aller-
lei kleuren en diktes. SYNTHETISCH KOORD 
(zoals nylon- of satijnkoord) heeft als voordeel dat 
het zeer slijtvast is en je kunt de uiteinden ervan 
gemakkelijk fi xeren door ze te verhitten. 
Ook synthetisch koord is in allerlei kleuren en
diktes verkrijgbaar.
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Dat prachtige sieraden niet duur hoeven te zijn bewijzen deze 

prachtige armbandjes, ringen en kettingen die geknoopt worden 

volgens de eeuwenoude macramétechniek. Deze knooptechniek is 

terug van weggeweest! Jonge meiden en vrouwen hebben deze 

trend herontdekt en zelfs mannen dragen de armbanden! In dit 

boek vind je eigentijdse modellen waarvoor zelfs ringetjes en 

moertjes uit de bouwmarkt worden gebruikt als decoratie.

Ontdek deze nieuwe trend en knoop erop los! De verschillende 

sieraden zijn meestal snel gemaakt en dankzij de enorme keus aan 

kleuren en soorten koorden kun je ze helemaal aan je eigen smaak 

aanpassen. Ik wens je veel succes en plezier!

Ibiza style armbanden
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III

Glanzende goudstukken
Armbanden met gouden kettingen

L E N G T E
ca. 19 cm en 37 cm 

M A T E R I A A L  
W I K K E L A R M B A N D
 satijnkoord, donkerbruin, ø 0,7 mm,  

2x 1,10 m en 1x 55 cm lang

 20 rocailles, roze met zilveren kern, 
ø 2,6 mm

 6 rocailles, lila metallic, ø 2,6 mm

 15 indianenkralen, oranje, ø 4,5 mm

 7 rocailles, matgeel met zilveren kern, 
ø 4,5 mm

 2 facetkralen, geel, ø 6 mm

 11 metalen dobbelstenen, goud,  
3 x 3 mm

 1 metalen kraal met diamantglans, 
goud, ø 6 mm

 1 metalen ring, goud, ø 7 mm

 1 buigring, goud, ø 7 mm

 schakelketting, goud, ø 6 mm, 
10 cm lang

 karabijnsluiting, goud, ø 1,5 cm 
lang

G E B O R D U U R D E  K E T T I N G
 katoenen garen, rood, 1 m lang

 Venetiaanse ketting, goud, 
ø 5 mm, 15,5 cm lang

 2 dubbele kegels (Swarovski), 
rood, ø 6 mm

 2 buigringen, goud, ø 7 mm

 1 kettelstift, goud, 3 cm lang

 karabijnsluiting, goud, 1,5 cm 
lang

 borduurnaald
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C H A R M A N T E  C O M B I N A T I E S

W i k kel a r m b a n d
1 Rijg beide koorden door een metalen ring, vouw ze 
dubbel en rijg alle 4 draden door een kraal met een groot 
gat. De draden zijn nu per kleur even lang. Maak de koor-
den met plakband aan het werkblad vast. Leg beide lila 
koorden in het midden (inlegdraden) en beide zwarte 
koorden (knoopdraden) links en rechts hiervan.

2 Maak met de bruine koorden 1 w-kn. *Rijg nu aan 
beide buitenste draden steeds een matte rocaille en maak 
1 w-kn. Rijg nu aan beide knoopdraden een glanzende 
rocaille en maak 1 w-kn.* Herhaal van * tot * zes keer.

3 *Rijg de middelste draden samen door een kraal met 
een groot gat en maak direct eronder 1 w-kn. Rijg dan  
aan elke bruine knoopdraad een matte rocaille en maak 
1 w-kn.* Herhaal van * tot * twee keer en wissel de matte 
en glanzende rocailles af. Knoop de volgende 16,5 cm 
zoals bij stap 2 beschreven staat. Rijg bij een totale lengte 
van 26 cm een transparante kraal met een groot gat aan 
beide middelste draden en maak direct eronder 1 w-kn. 
Herhaal dit vijf keer. Maak aansluitend nog 13 w-kn 
(ongeveer 3,5 cm lang).

4 Rijg een metalen ring aan twee draden en maak met 
alle 4 draden 1 o-kn. Knip de draadeinden 3 cm lang af. 
Bevestig de sluiting met een buigring aan het begin van 
de armband. Schuif de glaskralen (ø 8 mm) op de nietstift 
en buig een van de uiteinden van de stift tot een oogje. 
Bevestig deze kralen en het hartje met een buigring aan 
de armband.

R i n g
1 Leg de 3 koorden met de bovenkanten gelijk en plaats de 
kortste in het midden. Maak de koorden met plakband aan het 
werkblad vast. Maak na 6 cm 1 w-kn. *Rijg aan de middelste 
draad 1 dobbelsteen en aan elke buitenste draad 2 rocailles. 
Maak aansluitend 1 w-kn.* Herhaal van * tot * zeven keer.  
Haal de ring van het werkblad.

2 Om de ring te sluiten leg je de middelste draden gespiegeld 
op elkaar en zet je ze vast met een paperclip.

 

Knoop met beide knoopdraden om de draden in de paperclip 
heen (hier de inlegdraden) en maak 3 w-kn.

Maak de paperclip los en maak de ring op maat door aan de 
inlegdraden te treken. Maak nog meer w-kn totdat de inleg- 
draden volledig bedekt zijn met knopen.

Knip alle uiteinden 2 cm lang af en smelt ze.
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Elke Eder woont met haar man en 
hun twee kinderen in de buurt van 
München. Ze studeerde bedrijfs- 
economie en volgde een media- 
gerichte opleiding; vervolgens  
werkte ze jarenlang onder andere 
als webdesigner. Als kind was ze 
al gefascineerd door kleuren en 
vormen en door de mogelijkheid om 
uit allerlei verschillende materialen 
prachtige dingen te maken. Na ver-
loop van tijd werd het knutselen 
aangevuld met tekenen en schilde-
ren. Zilversmeedwerk en het maken 
van sieraden werden haar creatieve 
compensatie voor de nuchtere en 
zakelijke studie bedrijfseconomie. 

B ED A NK T !

Graag wil ik de firma’s Rayher, 
Pracht en efco bedanken voor het 
beschikbaar stellen van de mate-
rialen. 
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