
 

Weven met rietjes
Gebruik wol en recycle rietjes om de mooiste armbanden te maken
Weven is hip! Maar wist je dat je er geen ingewikkeld weefraam voor nodig 
hebt? Het gaat ook heel gemakkelijk met een stel rietjes. Probeer het maar eens 
en maak deze zomerse armbandjes! 

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• plastic rietjes
• crêpeplakband (of andere herpositioneerbare 

tape) 
• wol 
• satéstokje

• naald
• schaar

Benodigdheden

Zo weef je de mooiste armbanden
Stap 1: Knip het buigbare deel van drie rietjes.

Stap 2: 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.

Stap 3: 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 hij niet meer verder wil.

 



 

Stap 4: Neem de drie draden die aan het uiteinde met het stukje tape zitten 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.

Stap 5: Neem een wollen draad en knoop deze met een dubbele knoop aan het middelste rietje vast.

Stap 6: Begin met weven: houd de rietjes bij de 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!

Stap 7: 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.

Stap 8: Hecht het af met een stevige dubbele knoop. Het is handig om hierbij een naald te gebruiken.

 



 

Stap 9: 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.

Stap 10: Knoop de armband om je pols. Of maak er nog eentje met andere kleuren!

Tip
Omdat je er heel weinig materialen voor nodig hebt, is dit ook een geschikte activiteit om ‘op locatie’ te 
doen. Neem de spullen bijvoorbeeld mee naar buiten!

How-to video
• https://youtu.be/xj3ZyJELwAQ

 


