
PRIMITIEF WEVEN   en  KOORD VLECHTEN 

1. Stokjes  weven 

a. Knoop aan iets hoogs 6 tot 10 draden op 

b. Schuif aan elke draad een rietje omhoog 

c. Maak een knotje wol, of een vlindertje 

 
d. Bind het uiteinde even vast aan de knoop   

e. Begin van boven af te vlechten of  te weven met de hand of een grote naald 

 

f. Zijn de rietjes bijna vol geweven, schuif dan eerst de wol zo ver mogelijk naar boven tegen elkaar 

aan 

g. Trek nu de rietjes half naar beneden, zodat je weer verder kunt weven 

h. Ga zo door tot je bandje lang genoeg is geworden. 

 

2. Gewoon vlechten met 3 draden 

 



3. Gewoon vlechten met 4 draden 

a. Hang aan iets hoogs 4 draden of stukken touw op 

b. Hang aan elke draad een steen, zodat de steen boven de grond kan zwaaien 

 

c. Ga nu met 2 mensen in een vierkant staan met de steen van een touw in de hand en de draad strak 

 

LET OP: Als je begint moet je afspreken ,dat je de touwtjes uit de rechterhand overslingert en of rechts 

of links moet houden tijdens het overslingeren. Hierboven houden ze links. 

Hieronder zie je 4 mensen. Ieder heeft 1 touw met steen of klos. Ook hier weer afspreken rechts of links 

te houden bij het overzwaaien. 

Een ezelsbrug is; doe alsof je elkaar de hand geeft. Je houdt dan automatisch rechts. 



 

d. Word je gemaakte touw te lang, dan krijg je minder ruimte om te slingeren. Zie hieronder. 

 

Het wordt tijd de stenen los te maken, het gemaakte touw een paar keer boven om de balk te draaien, de 

stenen weer vast te maken aan het verlengde touw en verder te gaan. 

e. Is het touw lang genoeg, haal de stenen er dan af en maak een dikke knoop onderin. Hieronder het 

resultaat. Een sterk touw, voor van alles te gebruiken. 

 

 



4. Ronde vlecht met 4 draden 

           1       2         3        4 

 

a. Knoop 4 draden ergens aan vast. 

b. Begin dan te vlechten. Pak de rechter draad no. 4, sla hem achter 3 en 2, kom dan met de draad naar 

voren en sla hem voor draad 2 weer terug. 

c. Pak de linkerdraad, sla hem achter 2 draden, dan naar voren halen en terug voorlangs één draad. 

d. Dit steeds herhalen.  

Het resultaat is een mooi stevig touw. 

5. De zesvlecht. Vlechten met 6 draden. 

a. De linker 1 achter, 1 voorlangs en neerleggen 

 

b. De rechter 1 achter en 2 voorlangs en neerleggen 



 

c. En dit steeds herhalen. Hieronder het resultaat. 

 

 

6. De achtvlecht 

a. Rechts 5 achter, 2voorlangs terug 

b. Links 5 achterlangs en 2 voorlangs terug 

c. Enz.enz.enz. 

 



 

Het wordt een stevig koord. 

TIP: Gebruik je allemaal gekleurde draden dan wordt het een sierkoord. 

 

Je kunt met dit soort koorden veel variëren. Met de hoeveelheid draden overslaan en met kleuren. 

Een aanrader. Probeer het eens uit. 

7. Enkele variaties. 

 

In kleur kun je makkelijk zien hoe het gaat. 

Probeer maar uit. Geduld hebben  en het resultaat wordt mooi. 



I  

 

Dit zijn maar enkele mij bekende manieren om te vlechten.  

Er zijn nog wel 30 andere manieren te bedenken waarschijnlijk. 

Weet je een leuke manier.  

Zoek dan contact met mij op de website onder contact op de hoofdbalk. 

ANNEKE  BOONSTRA 

 


