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Leren sleutelhangers
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Leren sleutelhanger - Hart, ca. 50 x 40 mm, naturel 516477 naar verbruik

Leder sleutelhanger - OKI, ca. 50 x 85 mm, naturel 516499 naar verbruik

Leren koorden, ca. ø 1 mm x 50 m/rol, naturel  
 benodigd materiaal: ca. 3 m leren koord/model breed knoopband  
 benodigd materiaal: ca. 1,5 m leren koord/model eenvoudig gedraaid knoopband

539136 1

Houten kralen, ca. ø 6/10/15 mm, rijggat: ca. 1 - 3 mm, ca. 100 g, bruintinten 605602 1

Aanbevolen gereedschap
Snijmat, ca. 220 x 300 mm, groen 375028 naar verbruik

Vilten plaat ca. 250 x 340 x 3 mm 520179 naar verbruik

Slagstempels - letters A-Z, letter grootte 4 mm, 27 stuks 312936 1

Slagstempels - getallen, getal grootte 4 mm, 9 stuks 312796 1

Ponsset - Ornament, motieven: zon, maan, ster,  
 motief grootte: ca. ø 9 x 80 mm, 3 stuks 587483 1

Ponsset - Ornamenten, motieven: bloem, blad, wolk,  
 motief grootte: ca. ø 9 x 80 mm, 3 stuks 587494 1

Bankhamer 200 g 343055 naar verbruik

Benodigd gereedschap

snijmat, vilten plaat, slagstempels of ponsgereedschap, afwasmiddel, afwasborstel, keukenpapier, hamer, schaar, liniaal, houten 
plankje, spijkers
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1. Plaats de vilten plaat voor u op de tafel.
2. Plaats de snijmat op het vilt.
3. Plaats de leren sleutelhangers op de snijmat.
4. Het gewenste motief van de slagstempel set of het ponsgereedschap erbij pakken en het motief op de voorkant van het leer druk-
ken.
5. Met een paar krachtige hamerslagen, op de pons of slagstempel, het motief in het leer slaan.
6. Met de gewenste motieven de completen hanger versieren. 

Handleiding: 

Het ponsen van de leren hangers

TIP! slagstempels en ponsgereedschap is bij het vervaardigen met vet behandeld. 
Om vlekken op het leer te voorkomen, eerst het gereedschap met afwasmiddel en een afwasborstel schoonmaken. 
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Knopen en kralen decoraties (breed knoopband)

TIP: om beter te kunnen werken, zet je een kant van de kralendecoratie vast.
Daarmee wordt bedoeld: een spijker aan de bovenkant in het plankje slaan. 
Drie, in gelijke lengte, leren koorden afknippen.
Deze draden aan de spijker vastknopen.
Rijg de gewenste hoeveelheid kralen aan de koorden.
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Knooppatroon geweven

Daarnaast twee even lange draden in het midden aan de drie voorgaande koorden  knopen.
Er zijn nu vier koordeinden aan de drie kralenkoorden.
Leg twee koordeinden naar boven (dit is later nodig).
Met de overige twee koorden, enkele knopen weven (zie afbeelding 1 en 2).
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Afbeelding 1 (knooppatroon A) Afbeelding 2
(knooppatroon A)

Begin van links buiten en maak een kraal vast met een weefknoop (gebruik altijd de twee koorden, die links en rechts naast de kralen-
streng liggen). 
Plaats een weefknoop onder de kraal. 
Bevestig tenslotte om de middelste kraal een weefknoop.
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Om alle andere kralen een weefknoop leggen.
Zodra alle kralen zijn bevestigd, maakt u het uiteinde van het 
koord af met enkele weefknopen (zoals in het begin).
Tenslotte een grote kraal over alle koorden rijgen.
Alle draden samen knopen en uiteinden eraf knippen.
Kralen decoratie aan de sleutelring vastmaken.
Draden afknippen.

U017K002



4

Knooppatroon golfknoop
Afbeelding voor de eenvoudig gedraaid knoopband

Knooppatroon krakelingknoop
of een knoop naar eigen inzicht.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team

Nog meer keuze knopen
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