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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Anneke: Het is volop zomer. De zomerjurkjes kunnen aan, blote benen, nagellak op de tenen en dan maken deze 
enkelbandje de outfit compleet. Ze zijn zo leuk om te maken! Mooi in deze frisse zomerkleurtjes maar hou je meer van 
rustige tinten dan is er keus genoeg tussen alle (nieuwe) banden en koorden. Natuurlijk kunnen ze ook als armband 
gedragen worden want je maakt het bandje in de maat die je zelf wilt. De sluiting is een magneet dus geen gedoe met uit 
en aantrekken. Ook tof als vriendinnenbandjes of maak een extra lange als ketting. Laat je inspiratie er heerlijk op los, 
ik ben benieuwd naar het resultaat!

Nodig:
Meet rondom de maat van de enkel of arm waar de bandjes komen. Doe dit losjes zodat het bandje niet te strak komt te 
zitten (bijvoorbeeld 20 cm enkelmaat). De lengte die eruit komt heb je nodig voor alle 3 de bandjes:
- fluorgeel capuchon koord met pit 3,5 mm 019.1001
- zwart-wit restyle koord geweven plat 6mm 019.151
- gekleurd koord galon multi color 5mm 017.1207
- 1 streng DMC Mouline borduurgaren kleur: 3813   
- 1 streng DMC Mouline kleur: 892 
- 1 Kumihimo magneetsluiting 4mm 045.1017
- 1 Kumihomo magneetsluiting 6mm 045.1018
- 6 Kumihimo ringen 045.1005
Sieradenlijm of sterke lijm
meetlint
schaar
stopnaald

Werkwijze bandje zwart-wit met fluorgeel:
Knip het zwart-wit en fluorkoord op de juiste maat als volgt: 
Neem de losse pols- of enkelmaat en haal daar 2,5 mm vanaf voor de sluiting. 
(Dus voor 20 cm enkelmaat knip je 17,5 cm koord af)
Leg het zwart-witkoord en het fluorkoord met hun uiteinden tegen elkaar aan, 
doe een druppel lijm aan het uiteinde van het koord. 
Lijm de binnenkant van een sluiting en stop vervolgens het gelijmde uiteinde van 
beide koorden in de sluiting. 
Steken er draadjes uit dan is het handig om die met de stopnaald in de sluiting te 
duwen.

Maak de tassel als volgt: 
Gebruik het karton van de verpakking van de sluiting. Knip de bovenkant van het 
karton af net onder het ‘ophanggat’ zodat het karton een hoogte van ongeveer 2,5 cm
heeft. 
Wikkel hier 10 maal het borduurgaren omheen, dit is de tassel. 

Knip van het borduurgaren 1 draad van 12 cm.
Haal deze draad met de stopnaald, aan de bovenkant van het karton, van rechts naar 
links door het borduurgaren heen, rijg een ringetje aan deze draad en knoop het draad 
vervolgens stevig vast rondom de tassel.
Vouw de uiteinden van de draad naar beneden bij de andere tasseldraden. 
Knip 1 draad borduurgaren van 12 cm. 
Steek de stopnaald aan de bovenkant van het karton van rechts naar links door het 
borduurgaren heen, laat de tassel van het karton afglijden en wikkel de 12 cm draad 
2 maal rondom de tassel, net onder de stopnaald. Knoop het 12 cm draad vervolgens stevig vast.
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Haal de uiteinden van het 12cm draad met de stopnaald van boven naar beneden door het midden van het 12cm draad 
zodat ze mooi recht naar beneden blijven hangen. 
Knip de tassel aan de onderkant mooi recht af. 
Bevestig de tassel met het ringetje aan het gele koord. 
Maak 3 roze en 2 mintgroene tassels. 

Leg het zwart-witkoord en het fluorkoord met de andere uiteinden tegen elkaar aan, doe een druppel lijm aan het uitein-
de van het koord. 
Lijm de binnenkant van een sluiting en stop vervolgens het gelijmde uiteinde van het koord in de sluiting.
Laat de lijm goed drogen voor je het bandje gaat dragen. 

Colorbandje: 
Knip het colorbandje op de juiste maat als volgt: Neem de losse pols- of enkelmaat en
haal daar 2,3 mm vanaf voor de sluiting. 
(Dus voor 20 cm enkelmaat knip je 17,7 cm koord af)
Doe een druppel lijm aan het uiteinde van het koord. 
Lijm de binnenkant van een sluiting en stop vervolgens het gelijmde uiteinde van het 
koord in de sluiting. Omdat het koord plat is en de sluiting rond heb ik de sluiting een 
beetje plat geduwd (let op: doe dit niet te ver, dan kan het breken). 
Herhaal dit met het andere uiteinde van het koord. 

Om de sluiting goed vast te zetten aan het koord is het handig om 30 cm 
borduurgaren te gebruiken. Haal het garen met een stopnaald door het koord net na 
de sluiting. Haal het garen daarna door het kleine ronde gaatje van de sluiting. 
Knoop de uiteinden stevig vast. Wikkel het overgebleven garen rondom het karton en 
maak een kleine tassel. Het ringetje van de tassel kan bevestigd worden aan het grote 
ringetje van de sluiting. Maak aan de ene kant van het koord een kleine tassel. 
Wikkel aan de andere kant het garen over het uiteinde van de sluiting heen, knoop 
het goed vast en hecht de draad af.


