
Materialen checklist

Uitleg activiteit
Let op: wil je dikkere bandjes met dikkere wol (voor breipen 4,5/5 
bijvoorbeeld? Gebruik dan van die lekker stevige rietjes van de Rietjes 
en Connectoren set waar je ook mee kunt bouwen (art. 301.0203).

       Knip het buigbare deel van drie rietjes af.

       Plak de drie rietjes aan één uiteinde naast elkaar vast met tape. 
Gebruik hiervoor een herpositioneerbare tape zoals schilderstape, 
zodat je het ook weer gemakkelijk los kunt halen.

       Knip drie wollen draden van ongeveer 35 cm. Rijg ze door de drie 
rietjes. Gebruik eventueel een satéprikker om de draad door het rietje 
te duwen als-ie niet meer verder wil.

       Neem de drie draden die aan het uiteinde met het stukje tape 
vastzitten en leg er een knoop in. Haal een klein stukje tape los en plak 
de knoop vast aan de rietjes. Dit voorkomt dat de draden tijdens het 
weven uit de rietjes glijden.

       Neem een wollen draad en knoop deze met een dubbele knoop 
aan het middelste rietje vast.

       Begin met weven: houd de rietjes bij het tape vast. Draai de draad 
bovenlangs om het rechter rietje, laat de draad dan over het middelste 
rietje teruglopen en draai de draad dan onder het linker rietje langs 
weer terug naar boven. Laat de draad nu onder het middelste rietje 

langs teruglopen en draai de draad weer bovenlangs om het rechter 
rietje. Herhaal net zolang tot het geweven stuk lang genoeg is om om 
de pols te passen. Duw de draden steeds bij elkaar zodat er een mooi 
glad weefsel zonder gaten ontstaat. Tip: bekijk de video om een beter 
beeld te krijgen van de techniek!

       Wil je van draadkleur wisselen, zorg er dan eerst voor dat de kant 
waar het knoopje van de eerste draad zit naar boven ligt. Stop met 
weven vóór of na het middelste rietje zodat de draad tussen het eerste 
en het middelste rietje of tussen het middelste en het laatste rietje 
naar boven komt. 

Neem de nieuwe draad, knoop deze zo dicht mogelijk bij de rietjes met 
een dubbele knoop aan de eerste draad. Knip de losse draden af en ga 
verder met weven.

       Hecht af met een stevige dubbele knoop. Het is handig om hierbij 
een naald te gebruiken.

       Haal de tape los. Trek één voor één de rietjes uit het geweven 
bandje. Leg een knoop in de losse draden aan het uiteinde en knip alle 
draden gelijk af.

       Knoop de armband om je pols. Of maak er nog eentje met andere 
kleuren!
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Weven met rietjes
Geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
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 Plastic rietjes 
 104.3535 Crêpeplakband
 145.8043 Wol / breikatoen
 131.5865 Satéstokjes
 143.3651 Naald
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Weven met rietjes (vervolg)
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