
FLETTEVEJLEDNING:
Nautic sejlgarn fra BAUHAUS,  
2 eller 3 mm tykt.
 
Her er brugt 3 mm til det røde 
armbånd og 2 mm til det hvide

Klip:
Midtersnor på ca. 40 cm.  
Knyttesnor på ca. 220cm.

Fastgør midtersnoren, så den 
kan holdes stram, f.eks. med 
knappenåle på en flamingoplade 
eller søm på et bræt.

Start ca. 10 cm nede på midter-
snoren.
Find knyttesnorens midtpunkt 
og læg den under midtersnoren.

Start fra venstre side og lav et 
4 tal med snoren som vist på 
billedet. 

Lav det samme fra den anden 
side d.v.s.:

Lav et 4 tal med snoren som vist 
på billedet. 

Tag højre snor og læg over  
venstre snor.

Træk den bagom midtersnoren 
og op igennem løkken til venstre.
 

Tag venstre snor og læg over 
højre snor.

Træk den bagom midtersnoren 
og op igennem løkken til højre. 

Trække i de to knyttesnore.

Trække i de to knyttesnore.

Fortsæt med at knytte 
skiftevis fra den ene og den 
anden side.

Til armbåndet har fået den 
ønskede længde.
Husk at låsen fylder  
ca. 2 cm.

Hæft flettesnoren bagpå 
ved at trække den under en 
af de andre snore.
Klip flettesnoren af så der 
er en snip på 5 mm tilbage.

Smelt enden af snoren ved 
at holde en lighter hen til 
den.

Hurtigt og mens snoren 
stadig er smeltet trykker du  
den ned i armbåndet, så 
den sidder fast.

Du skal nu lave lukningen/
låsen på armbåndet.
Læg armbåndet som vist 
på billedet.

Du skal nu knytte omkring 
de to midtersnore, med 
samme teknik som før.
Start med at binde 
flettesnoren omkring de to 
snore, så du har styr på 
snorene.

Knyt snoren omkring de 
to snore som du gjorde 
tidligere.

Når låsen er 1,5 - 2 cm 
hæfter du flettesnorens 
ender som beskrevet over-
for.

Du har nu 2 snore tilbage. 
Du kan lukke armbåndet 
ved at trække i enderne.
Bind en lille knude i enden 
af snorene og smelt enden 
af dem.

Så er dit armbånd færdigt.
Det blå/hvide armbånd er 
flettet med 2 mm sejlgarn 
fra BAUHAUS det røde 
med 3 mm.


