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Tip van de week!  

   

 

Vriendschapsbandje maken 

 
 
Maak het armbandje voor je zelf of, en dat is misschien nog leuker, doe et op de post 
voor vrienden en familie. Zo hebben ze een mooi presentje van jou en kunnen daarnaar 
kijken als ze je missen. En jij kunt tijdens het maken van het armbandje aan die persoon 
denken voor wie jij het maakt. 
 
De volgende filmpjes leggen je uit hoe je een bandje maakt: 
https://www.youtube.com/watch?v=bzprszRgzsQ  of     https://www.youtube.com/watch?v=bFBtrOnVif4 

Of 

Kies de volgende werkwijze van Juf Marian die waarschijnlijk wel iets makkelijker is! 

Werkwijze 
1. Je begint met een cirkel van karton, het maakt niet echt veel uit hoe groot hij is, als het 

maar handzaam is.  Zet bijvoorbeeld een groot glas op de kop op het karton en trek een lijn 

langs het glas. 

2. Op de cirkel zet je aan de buitenkant gelijk verdeeld over de cirkel acht streepjes. 

3. Deze streepjes knip je ongeveer een halve centimeter in. 

https://www.youtube.com/watch?v=bzprszRgzsQ
https://www.youtube.com/watch?v=bFBtrOnVif4
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4. In het midden van de cirkel maak je met een potlood een gat. 

5. Dan neem je 7 verschillende kleuren draden van ongeveer 30 tot 40 centimeter lang (ligt aan 

de dikte en welke lengte het moet worden), en legt daar een knoop in. 

6. Deze streng haal je in zijn geheel door het gat  

7. Verdeel de draden over de cirkel en zet ze vast in de ingeknipte stukjes. 

Eén ingeknipt stukje blijft dan over.  Je hebt immers 7 kleuren draad en 8 ingeknipte 

streepjes 

 

8. Als je dit gedaan hebt, begint het maken van het bandje. Omdat dit lastig te beschrijven is, 

is er een filmpje van gemaakt. Deze kun je bekijken als je de volgende link opent. 

https://vanjufmarjan.nl/2018/09/29/vriendschapsbandje-maken/ 

Bekijk het filmpje goed. (Er wordt niet in gesproken)  

 

Als het bandje de gewenste lengte heeft gehaald, kun je het gemakkelijk van de kartonnen cirkel 

afhalen door de draadjes los te halen en het door het gaatje terug te halen. Als je er dan een knoopje 

inlegt, kun je hem daarna om een pols binden. 

Heb geduld en maak er een mooi vriendschapsbandje van. 

Heel veel knoop plezier.  

https://vanjufmarjan.nl/2018/09/29/vriendschapsbandje-maken/

