
Week 7 

Deze week maken we het koord en de kwastjes. Hieronder zie je twee manieren om 
het koord te maken en twee manieren om kwastjes te maken. 

Als je de tas sluit met een schuifkraal, dan hoeft het koord maar een klein stukje 
langer te zijn dan de omtrek van de tas.

Als je het koord gaat strikken dan moet het koord langer zijn. Doe een draadje door 
de gaatjes van de tas, maak een strik. Meet de lengte van het touwtje.


Kumihimo koord 

Het koord kan je maken met een Kumihimo schijf. In deze video kan je zien hoe je 
een Kumihimo koord maakt. youtu.be/ft_zDytvmOs 
Voor een Kumihimo koord moeten de draden 3 keer langer zijn dan de lengte van 
het koord. (Vouw de draden NIET dubbel) 

Op de foto hieronder zie je de startvolgorde van de draden. 
Een Kumihimo 
koord rekt best uit.

Als je ongeveer 
3/4 deel van je 
koord hebt 
gemaakt, hou dan 
het koord aan 
beide uiteinden 
vast en trek er 
aan. Het koord is 
nu een stuk langer 
geworden. Trek 
vlak voordat het 
koord klaar is nog 
een keer. 

Zo voorkom je dat 
je koord veel te 
lang wordt.


Het Kumihimo koord ziet er zo uit.
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https://youtu.be/ft_zDytvmOs


Gevlochten koord met 8 draden 

Je kan een koord ook vlechten met 8 draden. Zie video, https://youtu.be/
kxW5MlJKeh8 Als je nog nooit zo’n vlecht hebt gemaakt is het verstandig om eerst 
even een proef stukje te vlechten.


Je kiest 1 kleur als hoofdkleur, je hebt 4 draden van de hoofdkleur nodig. En je 
gebruikt 1 draad van alle andere kleuren. Dus dat is 8 draden totaal. Maar om je 
koord dik genoeg te krijgen gebruik je dubbele draden. Dus totaal 16 draden.

De draden moeten ongeveer 3 keer langer zijn dan de lengte van het koord.


Maak een knoop in de 16 draden en start met vlechten. Om te voorkomen dat de 
draden in de knoop raken tijdens het vlechten, kan je de draden op bobbins, 
knijpers of een stukje karton rollen.


Op onderstaande foto zie je hoe een vlecht van 8 draden eruit ziet. Kleur A is als 
hoofdkleur gebruikt in onderstaande foto.


© Marion Verloop © Cal 2020 rond Pagina  van 5335

https://youtu.be/kxW5MlJKeh8
https://youtu.be/kxW5MlJKeh8


Kwastjes 

Rijg het koord door de tas VOORDAT je de kwastjes aan je koord maakt. Als de 
kwastjes er eenmaal aanzitten past het koord niet meer door de gaatjes.


In deze video kan je zien hoe je ‘normaal’ kwastje maakt. youtu.be/KZ8ihSvKxmA

In deze video kan je zien hoe je een ‘macrame’ kwastje maakt. youtu.be/
6VoBaxBK1h4


Je kan de kwastjes zo lang en zo dik maken als je zelf mooi vindt. Je kan alle 
kleuren door elkaar gebruiken. Of je maakt bosjes per kleur.


Op de foto van het kwastje hieronder heeft Nelda 18 draden per kleur gebruikt. Ze 
heeft de kleuren B, C, D en E voor het kwastje gebruikt en ze heeft kleur A gebruikt 
om het kwastje te omwikkelen.


Het Kumihimo koord met kwastjes ziet er zo uit.


© Marion Verloop © Cal 2020 rond Pagina  van 5336

https://youtu.be/KZ8ihSvKxmA
https://youtu.be/6VoBaxBK1h4
https://youtu.be/6VoBaxBK1h4


Aan het eind van 
week 7 ziet de 
ronde tas  met 
koord en kwastjes 
er zo uit. 
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