


Zin om de gaafste en coolste sieraden te maken?
Duik dan in Band-it!, de nieuwe rage voor coole kids! Met wat simpel gereedschap en eenvoudige patronen 
creëer je in een mum van tijd gave kleurrijke en superhippe armbanden, kettingen, oorbellen, riemen 
en andere sieraden. Maak indruk met een roze gedraaide armband (blz. 26), ga chic zwemmen met 
een enkelbandje (blz. 44) en draag je nieuwe visgraatarmband (blz. 20) als je gaat winkelen. Je 
kunt zoveel leuke dingen maken! Het enige wat je nodig hebt, is een haaknaald, elastiekjes in je 
lievelingskleuren, plastic clips (als sluiting) en een loom (een speciaal rekje 
met pinnen) zoals de Rainbow loom®/Band-it!-loom, Cra-Z-loom™ of 
FunLoom™. Dus waar wacht je nog op? Aan de slag!

Band-it! 
SUPERGAVE



Kijk eens wat je kunt maken!
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Ritsarmband

30

Vrolijke hangers
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Bloemen
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Zigzag-armband
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Hippieriem
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Sterrenarmband
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Hand- en voetsieraden 
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Met elastiekjes en een loom kun je van alles maken! Kettingen, ringen en enkelbandjes, in verschillende 

kleuren, met kraaltjes en bedeltjes. Hier zijn een paar ideeën zodat je kunt zien hoe leuk het is  

Voor- 
    beelden

om je eigen sieraden van elastiekjes te maken!

BESTE     VRIENDINNEN
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Ontwerp een ketting
Verbind verschillende snoeren met elkaar voor 
een chique ketting! Met deze gave ketting van drie 
snoeren creëer je een mooie, gelaagde look.

Gave enkelbandjes
Van een armband maak je in een wip een enkel- 

bandje! Extra rekbare basisarmbandjes schuif je zo 

om je enkel en ze zitten ook nog eens lekker.

Maak een ring
Een ring maak je er zo bij! Maak een armband gewoon zo kort dat hij om je vinger past. Op die manier heb je bij elke armband een bijpassende ring.

Voor- 
    beelden

BESTE     VRIENDINNEN
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6 Nu kun je gaan overhalen! Keer je 
loom zodat het pijltje bovenaan naar 
beneden wijst (naar je toe).

7 Begin onder aan de loom. Steek de haak-
naald in de grote lus van het laatste elas-
tiekje dat je hebt gelegd. Pak het een-na-laat-
ste elastiekje dat je hebt gelegd. Zorg ervoor 
dat je dat in de opening van de pin doet.

8 Til het elastiekje van de middel-
ste pin onderaan...

9 ... en haal het over de pin er linksboven. Dit is de pin 
waar het elastiekje ook omheen zit. Je haalt het elas-
tiekje dus terug naar de pin waar het vandaan kwam.

NOOIT DOEN! 
Pak een elastiekje nooit 
buitenom, zoals op de 
foto. Steek de haaknaald 
ALTIJD in de opening 
van de pin waar je mee 
bezig bent en in de elas-
tiekjes die er al omheen 
zitten, zoals in stap 10.

10 Steek de haaknaald 
nu in de opening van 
de pin waar je de lus 
net naartoe hebt over-
gehaald en pak het vol-
gende elastiekje. Pas op 
dat je niet de lus pakt die 
je net gemaakt hebt!

11 Haal het elastiekje over de pin waar 
het vandaan kwam.
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13 Bevestig een clip om beide lussen van het elas-
tiekje dat om de middelste pin bovenaan zit; het laat-
ste elastiekje dat je hebt overgehaald. Het gaat gemak-
kelijker als je het uitrekt met je vingers.

12 Herhaal deze werk-
wijze tot je boven aan de 
loom aankomt. Steek de 
haaknaald altijd in de 
opening voor je met het  
volgende elastiekje 
begint. Links zie je hoe 
de loom eruit moet zien 
als je klaar bent. Houd 
vol; nog even en het 
gaat vanzelf!

14 Houd de clip stevig vast en trek 
de armband pin voor pin van de loom 
af. Wees niet te voorzichtig, hij knapt 
echt niet!

15 Maak het elastiekje aan het andere 
eind vast aan de clip. Voilà, je hebt je 
eerste armbandje gemaakt!
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HANDIGE TIP!

Een en al kleur
Al bij je eerste armbandje kun je creatief met kleur zijn! De 
volgorde van de kleuren van je armband wordt hetzelfde als de 
volgorde waarin je de elastiekjes om de loom hebt gelegd. Als 
je twee kleuren afwisselt, krijg je een tweekleurige armband; 
als je drie elastiekjes van één kleur achter elkaar legt, krijg je 
een gestreepte armband. Leg anders eerst de 25 elastiekjes op 
tafel neer in het patroon dat je wilt maken.



Voor deze supermakkelijke 

armband heb je maar 

twee pinnen nodig, maar 

het effect is ontzettend 

cool! Maak strepen van 

verschillende breedtes 

met twee, drie of meer 

kleuren. Als je kralen 

wilt gebruiken, zoals in 

de Visgraatarmband met 

kralen, schuif je gewoon een 

kraaltje om het elastiekje 

voor je het om de loom legt. 

Doe tussen de kralen vier of 

vijf elastiekjes.

Hommel
Visgraat met kralen

Visgraatarmband

20 Band-it!

Suikerspin

Je hebt nodig:

18
roze elastiekjes

15
turkooizen elastiekjes

15
witte elastiekjes

2
extra elastiekjes (maakt  
niet uit in welke kleur)

1
clip



Ritsarmband

Deze rits is misschien 

niet zo praktisch, maar 

mooi is hij wel! Je kunt 

hem in een kleur maken, 

verschillende achter-

grondkleuren gebruiken of 

kleuren afwisselen... wat 

je maar leuk vindt! En 

deze armband heeft een 

geheimpje... als je hem bin-

nenstebuiten keert, krijg je 

er gratis een andere arm-

band bij (zie onder). Is dat 

cool of niet?

Koninklijk
Regenboog
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Je hebt nodig:

Tropische verrassing

25
roze elastiekjes

10
turkooizen elastiekjes

10
neonoranje elastiekjes

1
roze sluitelastiekje

1
clip



Bloemen

Deze bloemen zijn klein 

maar fijn! En je kunt er 

van alles mee doen: als 

versiering om je potlood 

schuiven, als bedeltje aan 

een armband hangen, of 

zelfs een aantal samenbin-

den tot een heus boeket. 

Veel plezier met het leren 

maken van deze beauty. Ook 

leuk als cadeautje voor al 

je vriendinnen!

Mooi roze Madelief

Zet ’m op!

Het schema op de volgende bladzijde is in drie 
lagen weergegeven zodat je het gemakkelijk kunt 
volgen. Vergeet niet bij de derde laag een dubbel 
omgeslagen elastiekje in het midden van de ster te 
plaatsen. (Zie Sterrenarmband, blz. 35.)
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Je hebt nodig:

Zomerbloesem

7
neonoranje elastiek-
jes (middelste kleur 1)

6
rode elastiekjes 
(middelste kleur 2)

6
donkergroene 
elastiekjes (blaadjes)

1
neonoranje 
afsluitelastiekje



13 Maak met dubbele elastiekjes 
een verbindingsschakel.

16 Maak nog een verbindingsschakel met dubbele elastiekjes en sluit hem met de 
clip. Je hebt nu de tofste riem ter wereld gemaakt!

14 Maak in totaal 40 basisschakels 
met dubbele elastiekjes of maak er net 
zoveel als in stap 11.

15 Schuif het uiteinde van de eerste 
helft van de riem op de haaknaald.  
Verwijder de clip.

10 Maak na de vijfde cirkel een verbin-
dingsschakel, zoals in stap 8.

11 Maak van daaruit met dubbele  
elastiekjes een lange sliert van in totaal 
40 basisschakels en zet het uiteinde 
vast met een clip. Nu is de riem voor de 
helft klaar. Sla hem om je middel of je 
heupen om te zien of hij half om je heen 
past. Maak er eventueel schakels bij of 
haal ze eraf. Zorg ervoor dat je bijhoudt 
hoeveel schakels je hebt gebruikt.

12 Steek de haaknaald door het mid-
den van de eerste cirkel die je hebt 
gemaakt. Daar begint de andere helft 
van de riem.
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