
Handwerkinstructies voor het maken 

van een mooie kinderarmband 

 

Dit handwerkmateriaal heb je nodig voor het maken van een kinderarmband 

met naam: 

o Ongeveer 0,5 m nylon lint 

o Gesneden acrylglaskralen 

o Afstandhouders 

o Mini letterkralen voor de naam 

 

Deze kleine tools heb je nodig: 

o Naald en draad 

o Schaar 

o Aansteker 

o Rolmaat 

Handwerkinstructies 

Stap 1: het experimenteren met de parels 

Dit is het leuke gedeelte: schuif je acrylglaskralen, afstandhouders en letterkralen 
rond totdat je tevreden bent met je sieradenontwerp. 

Je moet twee afstandhouders plaatsen op de plaats waar de knoop later het 
parelsnoer bij elkaar gaat houden. Deze bedekken de knoop enigszins. 

Om de lengte van de kinderarmband te kunnen schatten, meet je eenvoudig de 
omtrek van de pols van het kind met een meetlint. Voeg ongeveer 2 cm toe zodat 
de afgewerkte armband gemakkelijk over de hand kan worden getrokken. 

Stap 2: het voorbereiden van het inrijgen 

Nu heb je naainaald en naaidraad nodig als inrijghulp. Test eerst of de naald fijn 
genoeg is om gemakkelijk door de acrylglaskralen te passen. 

Dubbel het nylon lint. Bind nu het draad aan de lus die met de naald is gemaakt. 

Stap 3: het inrijgen van de parels 

Rijg nu alle afstandhouders en kralen op het nylon lint. Het is belangrijk dat je dit 
met geduld doet om het nylon lint niet te beschadigen. 

De beste manier om dit te doen is om dit kraal voor kraal te doen: Gebruik de naald 
om een klein stukje van het nylon lint door de kraal te trekken. Daarna kun je direct 
aan het nylon lint trekken in plaats van aan de naald.  



 

Stap 4: de eerste knoop om de armband te sluiten 

Gebruik een schaar om de inrijghulp voorzichtig te verwijderen. Maak een simpele 

knoop en trek deze zo strak mogelijk aan. 

Stap 5: meer knopen maken 

Maak nu nog vier andere knopen. Trek na elke knoop deze een paar keer met kleine 

schokjes aan. Dit is de enige manier om de meervoudige knoop echt strak te maken, 

gezien de elasticiteit van de nylon band. 

Stap 6: de kinderarmband afmaken 

Leg de knoop nog een keer bloot en verstevig hem zorgvuldig met behulp van een 
aansteker. Knip nu met een schaar de uiteinden van het nylon lint tot op enkele 
millimeters af. Pas op dat je de knoop niet doorsnijdt terwijl je dit doet. Gebruik 
indien nodig de stompe punt van de naald om de uiteinden van het lint onder de 
afstandhouders te drukken. 

Gebruik nooit lijm om de knoop zogenaamd te stabiliseren. Lijm zou het nylon lint 
alleen maar verharden en op de lange termijn een vooraf bepaald breekpunt 
worden! 

Je bent klaar! Ziet de armband er niet geweldig uit om de pols van je kind – zoals hij 
schittert en glinstert in het zonlicht? Wij wensen je kind veel plezier met dit DIY-
sieraad! 
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