
Werkbeschrijving - Hartjesarmband knopen

Bekijk dit project op www.craftkitchen.nl

Wil je de benodigde materialen bekijken of kopen? Informeer naar een 
verkoopadres bij jou in de buurt. Je kunt ook zelf zoeken in onze lijst met 
verkooppunten. 
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1 Neem draad 1
en kruis over 
draad 2 en 
vorm daarbij 
het cijfer 4.

2

1 Neem draad 1
en ga onder 
draad 2 door 
en kom over 
draad 1 naar 
boven. 2

1 Trek draad 1 
strak aan naar 
boven richting 
de clip.

Herhaal deze stap en hebt een ‘right hand double knot’ geknoopt of ‘dubbele vier-knoop’.
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Herhaal deze stap en hebt een ‘left hand double knot’ geknoopt of ‘dubbele omgekeerde vier-knoop’.

Dit armbandje is geknoopt met behulp van de My Friendship Bracelet Maker (MyFBM). Het garen is 

afkomstig uit de serie neon-kleuren ‘Les Fluos’ van DMC. Om het bandje te maken heb je 8 strengen 

nodig van 80 cm. lang: 4 roze en 4 groene. 

Onderstaande tekeningen leggen uit hoe je de basisknopen maakt van de armbandjes. Let bij het lezen van een 
patroon altijd goed op of je een dubbele of enkele knoop moet maken. Elke keer als je een dubbele knoop gemaakt 
heb schuif je de streng die je geknoopt hebt een gleuf op. Bekijk ook de (Engelstalige) video voor het maken van dit 
bandje op MyFBM.com

Right hand double knot = dubbele vierknoop (op internet kom je ook wel de term vooruitknoop tegen)
Left hand double knot = dubbele omgekeerde vierknoop (op internet kom je ook wel de term terugknoop tegen)



Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

1. Leg de 8 strengen naast elkaar en vouw ze dubbel. Maak in het midden een knoop met een lus. Zet de lus op de clip.

2. Zet de strengen vast tussen de gleufjes in deze volgorde: 2 & 9 roze, 3 & 8 groen, 4 & 7 roze, 5 & 6 groen. 

3. Om te beginnen neem streng #2 (roze) en maak 3 dubbele vier-knopen over de strengen #3 (groen), #4 (roze) en 
#5 (groen). Plaats streng #2 in gleuf 5 als je klaar bent.
 
4. Neem nu streng # 9 (roze) en maak 4 dubbele omgekeerde vier-knopen over de strengen #8 (groen), #7 (roze), 
#6 (groen) en #5 (roze). Streng #9 zit nu in gleuf 5. De roze strengen zijn nu samengeknoopt in het midden.
 
5. Neem nu streng #2 (groen) en maak 3 dubbele vier-knopen over de strengen #3 (roze), #4 (groen) en #5 (roze). 
Plaats streng #2 tenslotte in gleuf 5.

6. Neem streng #9 (groen) en maak 4 dubbele omgekeerde vier-knopen over de strengen #8 (roze), #7 (groen), #6 
(roze) en #5 (groen). Streng #9 (groen) zit nu in gleuf 5. Je groene strengen zijn nu samengeknoopt in het midden.

7. Neem streng #3 (groen) en maak een dubbele omgekeerde vier-knoop over streng #2 (roze). Streng #3 (groen) zit nu 
in gleuf 2.

8. Neem streng #8 (groen) en maak een dubbele vier-knoop over streng #9 (roze). Streng #8 (groen) zit nu in gleuf 9.

9. Neem streng #3 (roze) en maak 2 dubbele vier-knopen over streng #4 (roze) en #5 (groen). Streng #3 (roze) zit nu in 
gleuf 5.

10. Neem streng #8 (roze) en maak 3 dubbele omgekeerde vier-knopen over streng #7 (roze), #6 (groen) en #5 (roze). 
Streng #8 (roze) zit nu in gleuf 5. 

11. Neem streng #3 (roze) en maak een dubbele omgekeerde vier-knoop over streng #2 (groen). Streng #3 (roze) zit nu 
in gleuf 2. 

12. Neem streng #8 (roze) en maak een dubbele vier-knoop over streng #9 (groen). Streng #8 (roze) zit nu in gleuf 9.

13. Met de volgende twee stappen maak je de binnenkant van het hart: neem streng #3 (groen) en maak 2 dubbele vier-
knopen over streng #4 (groen) en #5 (roze).

14. Neem streng #8 (groen) en maak 3 dubbele omgekeerde vier-knopen over de strengen #7 (groen), #6 (roze) en #5 
(groen). Streng #8 (groen) zit nu in gleuf 5. 
 
15. Neem streng #2 (roze) en maak 3 dubbele vier-knopen over de strengen #3 (groen), #4 (roze) en #5 (groen). 
Streng #2 (roze) zit nu in gleuf 5.  
 
16. Neem streng #9 (roze) en maak 4 dubbele omgekeerde vier-knopen over de strengen #8 (groen), #7 (roze), #6 
(groen) en #5 (roze). Streng #9 (roze) zit nu in gleuf 5 en hiermee is je hartje klaar. 

17. Neem streng #2 (groen) en maak 3 dubbele vier-knopen over de strengen #3 (roze), #4 (groen) en #5 (roze). Streng 
#2 zit nu in gleuf 5.

18. Neem streng #9 (groen) en maak 4 dubbele omgekeerder vier-knopen over de strengen #8 (roze), #7 (groen), #6 
(roze) en #5 (groen). Streng #9 zit nu in gleuf 5 en het eerste hele hart is klaar. 

19. Herhaal stap 9 - 20 en vervolg zo het hartjespatroon totdat je armbandje lang genoeg is. 
 
20. Als je armband lang genoeg is neem je streng #2, #3 en #4 in je linkerhand en strengen #7, #8 en #9 in je rechter-
hand. Maak hiermee een vlecht met in het midden de strengen uit gleuf 5 & 6.

21. Neem de gevlochten strengen en maak twee basisknoopjes aan het eind van je armband. Neem de armband van de 
clip en knip het overbodige garen af.


