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Knopen doe je zo! Sophie Engel

Sophie Eng

K

nopen is de ideale hobby; je kunt het
overal doen (het maakt zelfs saaie
autoritten leuk!), de mogelijkheden
zijn oneindig (echt waar, sla dit boek maar
eens open), en iedereen kan het!
Sophie Engel laat zien hoe je diverse (basis)
knopen moet maken. Heb je ze door?
Dan kun je echt beginnen. Superleuke
vriendschapsbandjes, stoere armbanden
en ringen en ideeën om je tas of slippers
te pimpen. Tijdens elk vrij uurtje op
school, op vakantie of gewoon thuis met
vriendinnen, kun je de allerleukste sieraden
en accessoires knopen. Probeer het eens
en ontdek hoe verslavend het is!
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Hoe ik aan deze leuke armbandjes kom? Ik heb ze zelf gemaakt! Houd jij ook van mooie
accessoires waarmee je de show steelt? In dit boek leg ik uit hoe je met een paar eenvoudige
knopen allerlei armbandjes, kettingen, haarbanden en teenslippers maakt die zeker de
aandacht zullen trekken. Ben je voor een feestje uitgenodigd en heb je nog geen cadeautje?
Met een heel bijzonder vriendschapsbandje doe je je vriendinnen een groot plezier.
In mijn tas is altijd draad of koord te vinden, zodat ik overal kan knopen; wanneer ik maar
wil. In de vakantie op het strand, samen met mijn beste vriendin in de tuin of tijdens lange
autoritten, die daardoor helemaal niet meer saai zijn. Knopen is altijd leuk om te doen! Bij
elk patroon vind je stap voor stap een duidelijke uitleg die je verder op weg helpt.
Ben je nieuwsgierig geworden? Ga er maar eens lekker voor zitten, dan gaan we knopen!
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Inleiding
De basis

Leuke knopen

Vastmaken van het werkstuk

Eenvoudige overhandse knoop

Dubbele lus

Thuis
Zorg voor een klembord (of een snijplank en een papierklem). Leg de draad
op het klembord of de snijplank en
klem hem vast met de papierklem. De
draad zit nog steviger vast als je hem
een keer rond de klem draait en aan de
andere kant vastklemt.

De overhandse knoop is de gewone
knoop die iedereen kent. Je kunt er ook
andere bandjes mee aan elkaar knopen.
Maak een lus en steek de bovenliggende draad van achteren naar voren
door de lus. Trek de knoop aan.

Met een dubbele lus maak je een draad
snel en gemakkelijk aan een sluiting
vast: leg de draad dubbel en steek de
lus van achteren naar voren door (bijvoorbeeld) een metalen ring. Trek beide
draaduiteinden door de lus.

Dubbele overhandse knoop

Staande draad

Begin als bij de eenvoudige overhandse knoop. Steek dezelfde draad
nogmaals van achteren naar voren door
de lus. Trek de knoop aan.

De draad die omknoopt wordt, noemen
we de staande draad. Met deze draad
wordt niet actief gewerkt.

Knoopdraad
Dit is de draad waarmee actief wordt
gewerkt.

Onderweg
Als je al een begin hebt gemaakt, kun
je het bandje ook aan je tas of je spijkerbroek vastmaken. Op die manier kun
je ook als je onderweg bent, gewoon
verder knopen.

Beginknoop

Driedubbele overhandse knoop
Maak deze knoop net als de dubbele
overhandse knoop, maar steek de
bovenliggende draad nog een derde
keer door de lus. Trek de knoop aan.

Leg de knoopdraad onder de staande
draad of het voorwerp dat je wilt omknopen. Leg het linkerdeel over de staande
draad en onder de andere knoopdraad
door, zodat je links een lus krijgt. Leg nu
het rechterdeel achter de staande draad
en steek het van achteren naar voren
door de lus. Trek beide knoopdraden
gelijkmatig aan, waarbij je de staande
draad strak gespannen houdt.
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Wikkelknoop

Spiraalknoop

Kabelknoop (of Weitasknoop)

Met de wikkelknoop kun je meerdere
draden bijeen binden en een nette
afwerking maken. Je hebt hiervoor een
draad van circa 35 cm nodig. Maak op
5 cm van de draad een lus (het korte
uiteinde moet nog 5 cm lang zijn). Leg
deze lus in de lengte op de draad die
wordt omwikkeld; de lus wijst naar
links.
Omwikkel het geheel meermaals met
het lange uiteinde van de draad; je
wikkelt daarbij in de richting van je
linkerhand.

Leg de rechter knoopdraad links over
de staande draad en onder de linker
knoopdraad door, zodat rechts een
kleine lus ontstaat.

De kabelknoop bestaat uit twee delen.
Het eerste deel wordt op dezelfde
manier gemaakt als de eerder beschreven spiraalknoop. Het tweede deel
wordt in de tegenovergestelde richting
geknoopt. Maak eerst een spiraalknoop.

Steek de draad waarmee je hebt
omwikkeld door de lus. Trek aan het
rechter draaduiteinde tot de lus helemaal onder het omwikkelde deel is
verdwenen.

Leid de linker knoopdraad achter de
staande draad langs en steek hem dan
aan de rechterkant door de lus. Trek de
linker- en rechterdraad gelijkmatig aan.

Leg nu de linker knoopdraad naar
rechts over de staande draad en onder
de andere knoopdraad door, zodat links
een lusje ontstaat. Steek de rechter
knoopdraad achter de staande draad en
trek hem door de linkerlus.

Als je deze knoop blijft herhalen, ontstaat een spiraalvorm.

Trek met beide handen de linker- en
rechterdraad gelijkmatig strak aan.
Als je meerdere knopen op elkaar laat
volgen, krijg je een plat, gelijkmatig
patroon.

Knip beide draaduiteinden bij de
knoop af.
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Hippe
ca. 40 min.
per hanger

eden

Benodigdh

20 cm,
Oranje hanger
m, lengte 1 x
m
1
ø
d,
aa
dr
• oranje nylon 1,5 m
x
2 x 90 cm en 1
, ca. 3 bij 2 cm
• kiezelsteen
Roze hanger
20 cm,
m, lengte 1 x
m
1
ø
d,
aa
dr
• roze nylon
1,5 m
2 x 90 cm en 1x
oot gat, ø 8 mm
en kraal met gr
al
et
m
ge
ri
eu
• zilverkl
, ca. 4 bij 2 cm
• kiezelsteen

Groen-turkooizen ha
nger
• turkooizen nylondraa
d, ø 1 mm,
lengte 1 x 20 cm en 1
x 1,5 m
• groene nylondraad,
ø 1mm,
lengte 2 x 90 cm
• zilverkleurige metal
en
kraal met groot gat,
ø 8 mm
• kiezelsteen, ca. 3 bij
2 cm

Rode hanger
ad, ø 1 mm,
• rode nylondra
1,5 m
, 2 x 90 cm en 1 x
lengte 1 x 20 cm
. 2 x 1,7 cm
• bergkristal, ca
nger
Meerkleurige ha
mm,
nylondraad, ø 1
• meerkleurige
x 1,5 m
1
, 2 x 90 cm en
lengte 1 x 20 cm
maansteen,
• (synthetische)
ca. 3 bij 2 cm
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1 De twee draden van 90 cm zijn de

4 Ga net zo lang door met knopen tot 7 Maak vervolgens met drie draden

staande draden. Klem ze op een lengte
van 40 cm en met een tussenruimte
van 1 cm op een ondergrond vast.
Als de steen breder is dan 1 cm, moet
de afstand tussen de staande draden
groter zijn. Je kunt ook bij een plattere
steen voor een grotere afstand kiezen,
zodat hij wat meer wordt omknoopt.

het geknoopte deel bijna rondom je
steen past. Je kunt tijdens het knopen
de afstand van de knopen onderling
helemaal zelf bepalen.

2 De lange draad van 1,5 m is de
knoopdraad. De eerste 40 cm wordt nu
nog niet gebruikt en dit stuk ligt parallel aan de bovenzijde van de staande
draden. Klem de knoopdraad tussen
de staande draden vast. Maak nu met
de knoopdraad een dubbele lus-knoop
naar rechts.

5 Leg het geknoopte deel om je steen
heen en knoop de uiteinden van de
staande draden aan elkaar vast, zowel
aan de voor- als aan de achterkant van
de steen. Trek de draden goed aan,
zodat de steen stevig wordt omknoopt.
Dit gaat gemakkelijker als je iemand
vraagt de steen voor je vast te houden.

8 Maak na zo’n 23 cm nog een overhandse knoop. Ga met de andere drie
draden op dezelfde manier te werk.
Voor de roze en turkooizen hanger rijg
je de kraal vóór het vlechten aan alle
draden en schuif je hem stevig op de
kabelknoop vast.

6

Maak met de knoopdraden twee
kabelknopen om de vier staande draden.

3

Vervolgens maak je om de linker
staande draad een dubbele lus-knoop
naar links. Let bij het aantrekken van
de knopen op dat de staande draden
de gekozen tussenruimte van zo’n 1 cm
behouden. Trek hiervoor de staande
draad bij het aantrekken van de knoop
iets naar buiten.

een vlecht van 7 tot 10 cm lang en zet
deze vast met een overhandse knoop.

9 Leg de uiteinden van de draden
tegen elkaar en maak met de korte
draad van 20 cm een geknoopte sluiting
(zie inleiding). Nu kun je de ketting
langer en korter maken.
.
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SOPHIE ENGEL
Sophie heeft het knopen bij haar moeder afgekeken. Na schooltijd en
het maken van het huiswerk snuffelt ze altijd graag in de naaidoos van
haar moeder. Die bevat vele kleurige linten en kralen waarmee ze van
alles tevoorschijn kan toveren. Naast kopen, knutselen en lezen houdt
Sophie ook van dieren. Vooral van haar kat Mietz en haar twee cavia’s.
Het kan dus zo maar zijn dat Mietz inmiddels de trotse eigenaar is van
een verzameling prachtige zelfgeknoopte halsbandjes. Mietz vindt het
ook heel spannend als Sophie aan het knopen is en staat haar vaak met
raad en daad bij. Ook de knuffelbeesten en poppen van Sophie krijgen
regelmatig nieuwe accessoires.

COLOFON
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