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Maten opnemen doe je met een
liniaal, duimstok of meetlint.

Leuke sluitingen voor een
polsbandje zijn koordstoppers,
kliksloten en musketonhaken.
Als je kralen wilt gebruiken,
moet je erop letten dat het gat
groot genoeg is (minimaal 4
mm).
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LEUK VOOR JONGENS
EN MEIDEN VANAF 8 JAAR!
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Paracord is stevig, flexibel nylon koord dat in veel diktes en kleuren
verkrijgbaar is. Alle ontwerpen in dit boek zijn gemaakt met paracord
van 4 mm. Voor het afknippen van paracord gebruik je een schaartje.
Als je twee koorden met elkaar wilt samensmelten of uiteinden wilt
verzegelen, heb je een aansteker én een volwassen assistent nodig.

MEER DAN 20 STOERE KNOOPIDEEËN
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KNOPEN DOOR EN
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KNOOP IT YOURSELF!

paracord

KNOPEN IS HOT!
In dit boek staan 50 stoere knoopontwerpen met Paracord. Paracord is
een nylon koord dat door de structuur en flexibiliteit ideaal is om de
leukste dingen mee te knopen: van stoere armbanden, sleutelhangers en
heupriemen tot het omknopen van meubels en woonaccessoires. Bij elk
ontwerp staat de knooptechniek uitgelegd: van scoubidou tot vlechten
en macramé. Een leuke hobby waar jong en oud binnen no-time verslingerd aan raken!

Kun je niet meer stoppen met het paracord
knopen? In dit basisboek staan nog meer
knooptechnieken en in totaal 50 knoopontwerpen. Van armbanden tot woonaccessoires.
Prijs € 12,99
ISBN 978 90 4391 757 5
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omslag vind je een spiekbriefje
n!
voor alle paracordbasisknope
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WAT|IS| CORD?
PARA
Paracord is een blikvanger bij uitstek: het is in allerlei
kleuren en patronen verkrijgbaar. Het is niet te dun
en niet te dik (want er zijn veel varianten) en je
kunt de uiteinden aan elkaar smelten. Door al deze
eigenschappen is het materiaal perfect om mee te
knopen, vlechten en wikkelen.
Paracord is een multifunctioneel koord voor outdooractiviteiten, dat oorspronkelijk als parachutelijn werd
ontwikkeld. Parachutisten van het Amerikaanse leger
bedachten als eersten dat je er ook polsbandjes
mee kon knopen. En die bandjes hoefden echt geen
camouflagekleuren te hebben! Je kunt het superkoord
in alle kleuren en dikten kopen bij outdoorwinkels en
op diverse websites.
Je kunt ook heel leuk de ideeën uit dit boek aan je
eigen wensen aanpassen: met een andere kleur
en een dunner koord past jouw polsband ook je
lievelingspop. Of knoop een libelle als sleutelhanger,
pimp je turntas en maak van je springtouw de
absolute topper op het schoolplein. Ontdek de
kleurige wereld van paracord. We wensen je
daarbij veel plezier en succes!
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Eind 2001 hebben we in Berlijn het merk Knot*Knot opgericht, omdat we lelijke
en saaie kabels door kleurige omwikkelingen vrolijker wilden maken. Wij, dat
zijn Thade Precht en Nora Schmidt. Lelijke kabels worden niet meer verstopt,
maar veranderd in hippe paracordkabels.
Het mooie van Knot*Knot is dat we nooit precies weten wat het resultaat zal
zijn. We doen en maken gewoon van alles en kijken dan wat er uitkomt. Bij het
knopen is dat overigens ook zo: je knoopt en knoopt, en op een zeker moment
kom je zelf op nieuwe ideeën. Probeer het ook eens!
De auteurs van het

- team
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Ringen
JE HEBT NODIG: 5-7 cm paracord (Knot* Knot-advies: lila), al naar gelang de ringmaat • 1 kraal naar keuze,
doorsnede 4 mm • permanente viltstift • schaar • aansteker
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Wikkel om de juiste ringmaat te bepalen het
paracord om je vinger (inclusief de sierkraal als je
die wilt gebruiken) en markeer met de viltstift de
plaats waar het losse uiteinde het koord raakt.

2

Haal het koord van je vinger, knip het af met
een schaar en smelt de uiteinden aan elkaar op
de juiste plaats. Daarvoor heb je een aansteker en
een volwassen assistent nodig: houd de twee recht
afgeknipte uiteinden op gelijke lengte naast elkaar
en verhit ze met het vlammetje van de aansteker
tot de uiteinden zijn gesmolten. Leg de aansteker
weg en druk beide uiteinden circa 20 seconden
tegen elkaar tot het aaneen gesmolten deel is
afgekoeld en hard is geworden.

1

2

3

Toptip
Je kunt meer ringen in verschillende kleuren
aan één vinger leuk met elkaar combineren.
Maak snel bij elke outfit een bijpassend
sieraad!
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KNOPENPROEF
Je kunt bij de frontriem van de
halster testen hoeveel paracord
je totaal nodig hebt: maak de
kabelknopen met een stuk
paracord van 2,5 m lang. Hoeveel
centimeter heb je daarmee
omknoopt? Hoe lang zijn al je
halsterriemen bij elkaar?
Eventueel kan je volwassen
assistent helpen bij het rekenen.
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auteur
Thade Precht woont en werkt als zelfstandig grafisch- en
productontwerper in Berlijn. Zijn bedrijf TPPD ontwerpt
voornamelijk vrolijke producten, waaronder houten
speelgoed. Eind 2011 stichtte hij met de dynamische
hulp van Nora Schmidt het merk Knot*Knot.

colofon
Oorspronkelijke titel: knot*knot Paracord Kids
Copyright © 2014 frechverlag GmbH,
70499 Stuttgart, Duitsland (www.frech.de)
Deze editie is gepubliceerd in samenwerking met
Claudia Böhme Rights & Literary Agency, Hannover,
Duitsland (www.agency-boehme.com)
© 2014 frechverlag GmbH, 70499 Stuttgart, Duitsland
© 2015 Kosmos Uitgevers, onderdeel van VBK|Media Utrecht/Antwerpen
Fotografie: frechverlag GmbH; lichtpunkt, Michael Ruder
Tekeningen: Ursula Schwab
Omslagontwerp: Femke den Hertog
Vertaling: Loes Brouwer
Productie Nederlandse editie: Deul & Spanjaard

Een hartelijk DANKJEWEL aan alle huidige
en toekomstige paracordfans en alle
ijverige lezers van dit boek: jullie dragen
aanzienlijk bij aan het succes van onze
kleine onderneming! We danken de firma
Tactical Trim voor de talloze meters prachtig
paracord: www.tacticaltrim.de. Dank ook
aan firma Rayher Hobby GmbH, Laupheim
voor hun kralen en andere sierelementen.
Dank ook aan onze fantastische modellen:
Marlene, Lara, Lukas, Tobias, Emma, Elissa,
Timo, Gemma, Alina, Nele, Emily, hond Fredi
(en zijn baasje Julia), pony Nadja (en zijn
eigenares Anita) en onze stagiaire Jasmin.

ISBN 978 90 4391 791 9
NUR 214
Alle rechten voorbehouden / All rights reserved
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of
door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de
maker, noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als
gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.
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