De slangenknoop

Wat u nodig heeft:
* Satijnkoord van 2mm dik (ander draad kan natuurlijk
ook maar in dit voorbeeld is satijnkoord gebruikt).
* 2 kapjes
* 2 kettelstiften
* 5 enkele ringen 6mm (te koop per 5 of 10 gram).
* 5 bedeltjes
* Een rondbek tang
* Een zijknip tang
* 1 slotje
* Eventueel wat lijm

Stap 1
Leg 2 draden naast elkaar neer. In dit voorbeeld heb ik 2
verschillende kleuren gebruikt voor de duidelijkheid maar
de kleuren zijn natuurlijk door uzelf te kiezen.
Haal nu de witte draad naar rechts toe over de blauwe
draad heen, dan weer onder de blauwe draad door terug
en over de witte “begin draad” heen.

Stap 2
Haal nu de blauwe draad naar links toe over de witte draad
heen en onder de 2 witte en de blauwe “begin draad” door
en weer over de witte heen.

Stap 3
Trek nu voorzichtig de knoop aan.

Stap 4
Haal nu de witte draad onder de blauwe draad door.

En haal nu de lus van de blauwe draad een beetje los en
heel daar de witte draad doorheen en trek weer voorzichtig
de knoop aan.

Stap 5
Draai nu de knoop om, dus net had u links blauw en rechts
wit, en dit moet dus worden links wit en rechts blauw.
Haal dan de blauwe draad naar rechts toe onder de witte
door. Haal de lus van de witte draad weer een beetje los en
haal daar de blauwe draad weer doorheen en trek weer
voorzichtig de knoop aan.

Stap 6
Draai de knoop weer om, dus links is dan weer blauw en
rechts is weer wit.

Haal de witte draad weer onder de blauwe door en haal
weer de “onderste” blauwe (dus de lus die het dichtst bij de
draden die u telkens knoopt zit) weer een beetje los en haal
hier weer de witte draad doorheen en trek de knoop weer
voorzichtig aan.
Stap 7
Draai de knoop weer om en ga weer met de blauwe onder
de witte draad door. Haal de onderste witte lus weer een
beetje los en haal de blauwe draad er weer doorheen en trek
de knoop weer aan.

Stap 8
Herhaal de stappen 6 en 7 tot u op de gewenste lengte bent
gekomen.

Stap 9
Knip de draden kort af en lijm de draden aan elkaar vast.

(U kunt dit ook met bv een aansteker aan elkaar branden, maar let op! vuur
en gesmolten satijnkoord zijn erg heet en dit doet u dan ook op eigen risico!!!)

Stap 10
Buig nu het oogje van de kettelstift open en maak hem met
een rondbek tang iets groter zodat het oogje goed om de
slangenknoop heen past. steek de kettelstift door de knoop
heen en buig dit nu netjes naar elkaar toe zodat u in het
midden (verlengde) van de geknoopte draad uitkomt.

Stap 11
Schuif nu het kapje (eventueel met wat lijm erin) over de
kettelstift en buig netjes een oogje aan het uiteinde en
bevestig het slotje aan de oogjes.

Nu kunt u eventueel met wat enkele ringen nog wat
bedeltjes aan de armband (of ketting, dat is maar net wat u
gemaakt heeft) zetten, en klaar is uw sieraad.

Veel plezier!
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