
H A A K P A T R O N E N  &  K N U F F E L S

P
A

T
R

O
O

N Sleutelhangers Braided
Maak zelf met Durable Braided twee leuke 

tas- of sleutelhangers. Ze zijn gemakkelijk te 

knopen en binnen tien minuutjes klaar!

Sleutelhangers Braided



Benodigdheden:
2 draden Braided in twee kleuren naar keuze

Musketonhaak 40 mm

Schaar

Sleutelhangers knopen
1. Lus twee draden Braided als een franje om de musketonhaak

2. Leg de draden open in een kruisje:

 Links: Kleur A

 Boven: Kleur B

 Rechts: Kleur A

 Onder: Kleur B

3. Maak met Kleur A een lus van links naar rechts en maak met de tweede draad een lus van 

rechts naar links. Houd deze vast. Haal de draad van Kleur B langs de 1e lus en door de 2e lus. Herhaal 

dit voor de tweede draad. Trek de koorden stevig aan.

De basis van de knoop is een vierkant. Je kunt nu op twee manieren verder knopen. 
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Door stap 3 steeds te herhalen knoop je jouw eigen sleutelhanger! Wil je een vierkante sleutelhanger? 

Dan maak je de lussen recht tegenover elkaar. Wil je een ronde sleutelhanger? Draai de basis een 

kwartslag en maak de lussen dan naast de hoeken.  

4. Knoop op deze manier verder tot de sleutelhanger tussen de 9 en 10 cm is. 

5. Leg een knoop onder het werk. Trek de koorden strak aan.

6. Maak in ieder koord een knoopje en knip de draad af.
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