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Beginnen met knopen met SCOUBIDOU® touwtjes  
Er zijn verschillende methodes om te beginnen:  

o Begin met knoop/lus (bv voor de hangers en sleutelhangers)  
o Begin zonder knoop (bv voor de pen, beentjes van het poppetje, oortjes van de paashaas)  
o Aan elkaar geknoopt (voor de armbandjes, ketting)  

Begin met knoop/lus 

Je knoopt een SCOUBIDOU® touwtje met een platte knoop om een pen of potlood. (zie foto 1) 
Dan doe je een SCOUBIDOU® touwtje onder de knoop door (zie foto2) 
En nu maak je desgewenst een rechte of ronde knoop. Het resultaat zie je op foto 3. 

foto 1 foto 2 foto 3 
 
Knopen met meer dan 2 SCOUBIDOU® touwtjes bv met 3, 4, 5, 6, of meer leg je eerst platte knoop om een 
potlood met een SCOUBIDOU® touwtje, (zie foto4) vervolgens leg je de andere SCOUBIDOU® touwtjes op 
de platte knoop (foto 5)en maakt nog een platte knoop over de SCOUBIDOU® touwtjes (zie foto 6) en 
begint vervolgens met knopen via de door jouw gekozen techniek. (op de foto's zie je met 8 touwtjes) 

foto 4 foto 5 
 

foto 6 
Let op met 3 SCOUBIDOU® touwtjes heb je dan dus 6 uiteindes, met 5 SCOUBIDOU® touwtjes heb je dan 
dus 10 uiteindes (omdat je het midden neemt van de SCOUBIDOU® touwtjes) et cetera. 

Begin zonder lus 

Begin zonder lus met 2 SCOUBIDOU® touwtjes. Je legt de SCOUBIDOU® touwtjes kruislings op elkaar 
met het kruis in het midden van de SCOUBIDOU® touwtjes (je hebt nu toch vier uiteindes). En begint met 
een rechte knoop (zie onderstaande foto's).  

   
 
Na de eerste knoop is het het mooiste als je de SCOUBIDOU® touwtjes omdraait, zodat het vierkantje aan 
de onderkant zit en vervolgens kun je gewoon verder knopen.  



Aan elkaar geknoopt 

Je neemt de SCOUBIDOU® touwtjes en legt er een knoop in en begint vervolgens met 
knopen. 

Voor armbandjes knoop je de SCOUBIDOU® touwtjes op de gewenste lengte en haalt 
de beginknoop er weer uit. Vervolgens knoop je de beide uiteindes strak aan elkaar 
vast, zodat er een armbandje ontstaat. Dit doe je ook met de overige SCOUBIDOU® 
touwtjes. Dan knip je de uiteindes van de SCOUBIDOU® touwtjes kort af.  

Om hem om te doen, kun je de SCOUBIDOU® touwtjes gewoon wat uittrekken, ze zijn enigszins elastisch. 

 
 
Voor een ketting, leg je de knoop in het midden van de SCOUBIDOU® touwtjes en maakt 2 of 3 knopen, 
dan kun je de grote knoop er weer uithalen en zo kun je dan twee kanten opknopen. Dit is handig als je met 
een middenkraal wilt werken en weet je zeker dat je aan beide kanten evenveel ruimte overhoudt. 

 

Afhechten SCOUBIDOU® touwtjes  
Als je iets hebt geknoopt met de touwtjes van SCOUBIDOU® en je wilt 
afhechten, doe dan het volgende: trek de laatste twee knopen wat strakker 
aan en vervolgens kun je de touwtjes van SCOUBIDOU® kort afknippen. 
Doordat de touwtjes van SCOUBIDOU® geknoopt zijn, zullen ze niet los 
gaan. 
 
Wil je ze toch liever vastzetten, dan is het mooi hier een plastic lijm voor te 
gebruiken, die dan de korte eindjes van de touwtjes van SCOUBIDOU® 
fixeert. 



Knooptechniek Recht 
De knoop techniek met 2SCOUBIDOU® touwtjes recht.  
Voor manieren om te beginnen zie de beginnen pagina . 
Je kunt beginnen met zonder knoop, met lus of aan elkaar geknoopt 

 
Schema 1 Schema 2 Schema 3 

 
Stap 1 
Je maakt een lus van de twee tegenoverliggende, in dit geval de groene SCOUBIDOU® touwtjes. 
Met touwtje 1 maak je een lus beneden,  
met touwtje 2 maak je een lus naar boven. (zie schema 2)  
Stap 2 
Met het rode touwtje 4 ga je over de uiteinde van het groene touwtje 2 door de groene lus 4. Met het rode 
touwtje3 ga je over het uiteinde van het groene touwtje 1 door de lus van het groene touwtje 2. 
 
Stap 3 
Nu de draden gelijkmatig aantrekken en er ontstaat een vierkant  
 

  
 
 



Knooptechniek Rond 
De knoop techniek met 2 SCOUBIDOU® touwtjes rond  
Voor manieren om te beginnen zie de beginnen pagina . 
Je kunt beginnen met zonder knoop, met lus of aan elkaar geknoopt 

 
Schema 1 Schema 2 Schema 3 

 
Stap 1 
Je maakt een lus van de twee tegenoverliggende, in dit geval de blauwe SCOUBIDOU® touwtjes. 
Met touwtje 4 maak je een lus schuin naar beneden, zodat touwtje 4 aan de andere kant van touwtje 3 komt. 
Met touwtje 3 maak je een lus schuin naar boven, zodat touwtje3 aan de andere kant van touwtje 4 komt.(zie 
schema 2)  
Stap 2 
Met het roze touwtje 1 ga je over het uiteinde van het blauwe touwtje 4 door de blauwe lus van touwtje 3. 
Met het roze touwtje 2 ga je over het uiteinde van het blauwe touwtje 3 door de lus van het blauwe touwtje 
4. 
Stap 3 
Nu de draden gelijkmatig aantrekken en er ontstaat een vierkant  
 

  
 
Stap 4 
Alle volgende knopen zijn hetzelfde als stap 1 tot en met 3  

 



Knooptechniek Rond met 3 
De knooptechniek met 3 SCOUBIDOU® touwtjes rond doen we volgens de doosmethode,  deze kan je ook 
toepassen op 4, 5 of meer SCOUBIDOU® touwtjes  

 
Schema 1 Schema 2 Schema 3 

 
Stap 1 
Je legt het blauwe touwtje 1 over het paarse touwtje 2. 
Dan leg je het paarse touwtje 2 over het oranje touwtje 3. 
Vervolgens ga je met het oranje touwtje 3 over het paarse touwtje 2 en door de lus van het blauwe touwtje 1 
(zie schema 2). 
 
Stap 2 
Nu de draden gelijkmatig aantrekken en er ontstaat een driehoek 
 
Herhaal de stappen 1 en 2 voor een rond geknoopte SCOUBIDOU® touwtjes met 3. 

  
 
Recht met 3 SCOUBIDOU® touwtjes 
Volg de stappen 1 en 2 
Bij de volgende knoop leg je de lussen naar links (zie de onderstaande foto's). Leg de lussen afwisselend 
rechts en linksom om rechtgeknoopte SCOUBIDOU® touwtjes met 3 te krijgen. 

  
 



ZigZag knopen  
Om een zig zag patroon te krijgen, moet je met de ronde knoop de SCOUBIDOU® touwtjes knopen. 
In principe kan je een zigzag maken met 2 touwtjes van SCOUBIDOU® (4 uiteindes), maar ook met meer-
dere SCOUBIDOU® touwtjes, de techniek blijft gelijk. 
 
Je knoopt eerst met de ronde knooptechniek de 2 SCOUBIDOU® touwtjes. . Je maakt bv acht knopen rond 
(aantal kun je zelf bepalen).  
 
Nu willen we het zigzag patroon toevoegen. Dit doen we door de andere kant op te knopen. Het is niet 
moeilijk, het is even opletten, kijk hiervoor goed naar de schema's of foto's. 
 
De eerste knoop die je na de ronde knoop doet, is eigenlijk nog een rechte knoop. en dan kun je de onder-
staande stappen volgen. 
Leg het zwarte touwtje 1 van SCOUBIDOU® diagonaal omhoog, zodat touwtje 1 links van het zwarte 
touwtje 2 komt te liggen. Het zwarte touwtje 2 leg je diagonaal omlaag, zodat touwtje 2 rechts van touwtje 1 
komt te liggen. 
Haal nu het gele touwtje 3 van SCOUBIDOU® over het zwarte touwtje 2 door de lus van het zwarte touwtje 
1. Het gele touwtje 4 moet over het zwarte touwtje 1 door de lus van het zwarte touwtje 2. 
 
Nu heb je de andere kant opgeknoopt, maak nog een paar knopen om het effect goed te zien. 
Maak 8 zigzag knopen en knoop dan weer 8 normaal. Zo krijg je een mooi zigzagpatroon.  

 
Schema 1 Schema 2  Schema 3  

 
zigzag knoop zigzag knoop zigzag knoop 

 
zigzag knoop 

 

Zigzag met 3 touwtjes van SCOUBIDOU® of meer 

Voor een echt mooi zigzag effect knoop je met 3 touwtjes van SCOUBIDOU® (dan heb je 6 uiteindes). Hoe 
je de zigzag knoop moet maken, kun je zien door goed naar de schema's te kijken! 
 
Ook hier moet je eerst een rechte knoop maken om vervolgens met de schema's van de zigzag knoop 
verder te kunnen knopen. Met 4 of meer touwtjes van SCOUBIDOU® gaat op dezelfde manier als met 3 
touwtjes van SCOUBIDOU®.  



 
zigzag knoop zigzag knoop zigzag knoop 

 
Zigzag  
3 SCOUBIDOU® touwtjes
6 uiteindes  

 
Zigzag  
4 SCOUBIDOU® touwtjes
8 uiteindes  

 



Rechte Knooptechniek met 6 uiteindes 
Met 3 SCOUBIDOU® touwtjes (6 uiteindes) rechte geknoopt krijg je een mooie recht geknoopt werkje. Met 6 
uiteindes knopen moet je zorgen dat je de SCOUBIDOU® touwtjes mooi op volgorde vasthoudt en het 
schema goed volgt! Kijk goed naar het schema en foto's om te zien wat de bedoeling is.  

 
Schema 1  Schema 2  Schema 3  
Stap 1  
Voor manieren om te beginnen zie de beginnen Je kunt beginnen met zonder knoop, met lus of aan elkaar 
geknoopt 
 
Stap 2  
Je maakt lussen van de 4 tegenoverliggende, in dit geval de lichtgroene en lichtgroene SCOUBIDOU® 
touwtjes. Met het lichtgroene touwtje 1 maak je een lus recht naar boven. Met het lichtgroene touwtje 2 
maak je een lus recht naar beneden (dit is net als de rechte knoop met 4 uiteindes.)  
 
Stap 3 
Nu ga je verder met de gele touwtjes van SCOUBIDOU®. Met het gele touwtjes 3 maak je een lus recht 
naar boven. Met het gele touwtje 4 maak je een lus recht naar beneden. (zie schema 2) 
 
Stap 4 
Vervolgens haal je het donkergroene touwtje 5 over het lichtgroene uiteinde van touwtje 1 en door de 
lichtgroene lus van 2. Dan gaat het donkergroene touwtje 5 over het gele uiteinde van touwtje 3 en dan door 
de lus van het gele touwtje 4. Met het donkergroene touwtje 6 gaan we over de uiteinde van het gele touwtje 
4, door de gele lus van touwtje 3. Dan gaat het donkergroene touwtje 6 over het uiteinde van het lichtgroene 
touwtje 2 en dan door de lichtgroene lus van touwtje 1 (zie schema 3). 

   
 
Stap 5 
Knoop nu door op dezelfde manier en er ontstaat een mooi recht geknoopt werkje van 6 uiteindes van 
SCOUBIDOU® touwtjes  



Ronde Knooptechniek met 6 uiteindes 
Met 3 SCOUBIDOU® touwtjes (6 uiteindes ) rond geknoopt krijg je een mooi effect. Met 6 uiteindes knopen 
moet je zorgen dat je de SCOUBIDOU® touwtjes mooi op volgorde vasthoudt en het schema goed volgt! 
Kijk goed naar het schema en foto's om te zien wat de bedoeling is.  

 
Schema 1  Schema 2  Schema 3  

Stap 1  
Voor manieren om te beginnen zie de beginnen Je kunt beginnen met zonder knoop, met lus of aan elkaar 
geknoopt 
 
Stap 2  
Je maakt lussen van de 4 tegenoverliggende, in dit geval de roze en blauwe SCOUBIDOU® touwtjes. Met 
het roze touwtje 1 maak je een lus schuin naar beneden, zodat touwtje 1 aan de andere kant van het roze 
touwtje 2 komt. Met het roze touwtje 2 maak je een lus schuin naar boven, zodat het roze touwtje 2 aan de 
andere kant van touwtje 1 komt (dit is net als de ronde knoop met 4 uiteindes). 
 
Stap 3 
Nu ga je verder met de blauwe touwtjes van SCOUBIDOU®. Met het blauwe touwtjes 3 maak je een lus 
schuin naar beneden, zodat touwtje 3 aan de andere kant van het blauwe touwtje 4 komt. Met het blauwe 
touwtje 4 maak je een lus schuin naar boven zodat het blauwe touwtjes 4 aan de andere kant van touwtje 3 
komt. (zie schema 2) 
 
Stap 4 
Vervolgens haal je het rode touwtje 5 over het blauwe uiteinde van touwtje 4 en door de blauwe lus van 3. 
Dan gaat het rode touwtje 5 over het roze uiteinde van het roze touwtje 2 en dan door de lus van het roze 
touwtje 1. Met het rode touwtje 6 gaan we over het uiteinde van het roze touwtje 1, door de roze lus van 
touwtje 2. Dan gaat het rode touwtje 6 over het uiteinde van het blauwe touwtje 3 en dan door de blauwe lus 
van touwtje 4. (zie schema 3)  

   
 
Stap 5 
Knoop nu door op dezelfde manier en er ontstaat een mooie rond geknoopt van 6 uiteindes van 
SCOUBIDOU® touwtjes  
 

 



8 vierkant en rond knopen met SCOUBIDOU® touwtjes  
Met 8 touwtjes van SCOUBIDOU® kun je ook vierkant knopen. Dit lijkt ingewikkeld, maar dat valt wel mee, 
wel is het wat onhandig, dus een leuke uitdaging voor de wat gevorderde knoper. 
 
Kijk goed naar de schema om te kijken wat de bedoeling is, en probeer de knoop te maken!  

8 vierkant 8 vierkant 8 vierkant 
 
8 vierkant 
Bij De 8 vierkant leg je de gele touwtjes 1 en 3 recht naar beneden, de gele touwtjes 2 en 4 leg je recht 
omhoog. 
Dan ga je met de rose touwtjes 5 en 7 over de gele touwtjes 2 en 4 en onder de gele touwtjes 1 en 3 door 
En met de rose touwtjes 6 en 8 ga je over de gele touwtjes 1 en 3 en onder de gele touwtjes van 2 en 4 
door. 

8 rond 8 rond 8 rond 
 
8 rond 
Bij de 8 rond leg je de zwarte touwtjes 1 en 3 schuin naar beneden , de zwarte touwtjes 2 en 4 leg je schuin 
omhoog. 
Dan ga je met de rode touwtjes 5 en 7 over de zwarte touwtjes 2 en 4 en onder de zwarte touwtjes 1 en 3 
door 
En met de rode touwtjes 6 en 8 ga je over de zwarte touwtjes 1 en 3 en onder de zwarte touwtjes van 2 en 4 
door. 



Draad toevoegen  
Soms is een SCOUBIDOU® touwtjes tijdens het knopen te kort en kun je niet verder, hieronder leg ik uit hoe 
je een SCOUBIDOU® touwtje kunt toevoegen/verlengen tijdens het knopen. In onze hanger beginnen we 
met 2 SCOUBIDOU® touwtjes (4 uiteindes) en gaan we langzaam naar 6 SCOUBIDOU® touwtjes (12 
uiteindes) en dan weer terug naar 2 SCOUBIDOU® touwtjes. (zie Hanger hiernaast) 
 
Het Begin 
Je begint met een SCOUBIDOU® touwtjes met lus in twee kleuren (zie foto 1). 
Je maakt een aantal knopen tot het moment dat je een kleur/draad wil toevoegen. Je legt het 
SCOUBIDOU® touwtje die je wilt toevoegen op de plaats waar je hem wilt toevoegen, wij kiezen voor het 
midden (zie foto2)  

foto 1 foto 2 
 

Vervolgens knoop je de gewone knoop in dit geval de ronde knoop, ook de losse draad knoop je gewoon 
mee, doordat hij los ligt moet je dit even voorzichtig doen, maar op het moment, dat je de knoop strak 
aantrekt, zit het nieuwe SCOUBIDOU® touwtje vast! 
Op de foto, hieronder staan de stappen voor de ronde knoop met losse draad.  
Na een paar knopen met de nieuwe draad erbij krijg je het resultaat als foto 7. 

 

foto 3 foto 4 foto 5 foto 6 foto 7 

foto 8 foto 9 foto 10 foto 11 
Nu knopen we weer een paar knopen door totdat we weer een SCOUBIDOU® touwtje willen toevoegen. 
Eerst voegen we een parelmoer witte touwtje toe en na een paar knopen voegen we een parelmoer roze 
SCOUBIDOU® touwtje toe (zie de foto's hierboven)! Na de roze maken we weer een paar knopen en gaan 
we aan de andere kant van de roze nog een parelmoer witte toevoegen (zie de foto's hieronder. 
Nu hebben we een geknoopte hanger met 12 uiteindes (6 SCOUBIDOU® touwtjes).  
 

foto 12  foto 13 
Verlengen 
Nu is het parelmoer rode SCOUBIDOU® touwtje bijna op, maar eigenlijk is de hanger nog niet klaar. Dus 



gaan we het parelmoer rode touwtje verlengen. Je legt het nieuwe SCOUBIDOU® touwtje in het midden 
(beide uiteinden even lang) op het andere rode SCOUBIDOU® touwtje (zie foto 14) en maakt de gewone 
knopen, De rode blijft dus nog even los liggen, dus deze knoop moet je even voorzichtig maken. Vervolgens 
haal je BEIDE rode SCOUBIDOU® touwtjes door de knopen, (zie foto 15 en 16) dus de nieuwe EN de korte, 
dit om de knoop mooi dicht te maken.. Trek deze knoop zo strak mogelijk aan. Vervolgens knoop je door 
met het nieuwe SCOUBIDOU® touwtje, de oude laat je nog even hangen. Die kun je als je iets verder bent, 
zo kort mogelijk afknippen. 

foto 14  foto 15 foto 16  
Nu wordt ook het parelmoer blauwe SCOUBIDOU® touwtje te kort, maar omdat ik nu weer naar smal terug 
wil gaan, ga ik deze niet verlengen (dat kan natuurlijk wel, gaat op dezelfde manier) en besluit ik deze kort af 
te knippen. Vervolgens maak je weer een knoop die je dan weer iets strakker aan moet trekken. Na een 
paar knopen knip ik het kortste SCOUBIDOU® touwtje weer af, dit doe ik net zo lang totdat de hanger klaar 
is en ik weer op 2 SCOUBIDOU® touwtjes ben uitgekomen. 
 
Ik leg een strak knoopje in de SCOUBIDOU® touwtjes en de hanger is af! 



2 knoopwerkjes samenvoegen  

 Techniek 1: Kruis maken  
 Techniek 2: Kruis maken  

Soms wil je twee met SCOUBIDOU® touwtjes geknoopte werkjes samenvoegen tot een kruis, bv voor een 
letter of een 3d kruis, hieronder vind je twee technieken om de knoopwerkjes samen te voegen. 
 
Techniek 1 
Bij Techniek verweef je de 2 knoopwerkjes door elkaar heen. 
Je begint met 2 knoopwerkjes(zie foto 1) en die leg je tegen elkaar aan (zie foto 2)Dan neem je van het gele 
knoopwerkjes de meest links draad en legt hem over het oranje knoopwerkje. Nu maak je met het oranje 
knoopwerkje een gewone rechte knoop over de gele draad heen. Strak aantrekken. (zie foto 3)  

foto 1 foto 2 foto 3 
 

Nu pakken we de bovenste gele draad (zie foto 4) en leggen die ook weer over het oranje knoopwerkje en 
maken weer een rechte knoop met de oranje SCOUBIDOU® touwtjes over het gele SCOUBIDOU® touwtje 
(zie foto 5). Vervolgens doen we hetzelfde met het onderste gele SCOUBIDOU® touwtje, die leggen we 
over het oranje knoopwerkje (zie foto 6) en maken weer met de oranje SCOUBIDOU® touwtjes een rechte 
knoop (zie foto 7)  

foto 4 foto 5 foto 6 foto 7 
 

Hetzelfde doen we ook met de laatste gele draad de meest rechtse (zie foto 8 helaas is deze foto niet zo 
scherp, maar het idee is hetzelfde als met de voorgaande draden) die leggen we over de oranje knoopwerk-
je en maken een rechte knoop met de oranje SCOUBIDOU® touwtjes. Op foto 9 en 10 kun je het resultaat 
tot hier zien. 
Vervolgens knoop je het oranje knoopwerkje tot de gewenste lengte! (zie foto11)  

foto 8 foto 9 foto 10 foto 11 
 
Nu ga je met de gele SCOUBIDOU® touwtjes verder knopen. Ze steken nu door het oranje knoopwerkje 
heen (zie foto 12)  Maak nu een rechte knoop met de gele SCOUBIDOU® touwtjes en ga hiermee door tot 
de gewenste lengte. Zie de knoopwerkjes zijn op een mooie manier met elkaar samengevoegd (zie foto 14)  



foto 12 foto 13 foto 14 
 
Techniek 2 
Bij Techniek 2 knoop je door de rechte knoop 2 scoubidous aan elkaar. 
 
Je begint met 2 scoubidous (zie foto 1) en die leg je tegen elkaar aan (zie foto 2) Dan pak je van beide 
scoubidous 2 draadjes en maakt daarmee een recht knoop, voorzichtig aantrekken en goed vasthouden, 
maak hierna direct nog een tweede knoop, zodat de scoubidous goed op hun plek blijven. 

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 
 

Doe hetzelfde ook aan de andere kant met de vier overgebleven draden (zie foto5) en maak het kruis af. 
(zie foto 6) 
In het midden onstaat een klein gaatje(zie foto 7).  
Om nu een 3D kruis te maken knip je twee scoubidous door het midden en haalt de 4 draden door het 
gaatje (zie foto 7) Nu kun je aan beide kanten de scoubidous knopen en ontstaat een 3D kruis  

foto 5 foto 6 foto 7 foto 8 

 



Hoeken knopen  
Met de SCOUBIDOU® touwtjes kun je ook een hoekje knopen. Dat is makkelijker als het lijkt. Ik zal twee 
hoeken uitleggen, die van 90° en die van 45°. 
Het beste is om met twee afvalstukje proberen een hoek te maken... zodat je de slag te pakken krijgt.  

Hoek van 90° 

Je knoopt met de rechte knooptechniek de SCOUBIDOU® touwtjes. (zie foto1)  
 
Dan pak je de geknoopte SCOUBIDOU® touwtjes vast in de lengte (zie foto 2) 
Je pakt nu het achterste groene SCOUBIDOU® touwtje, haalt die onderlangs naar voren (zie foto 2) en 
maakt nu een rechte knoop , de eerste niet al te strak aantrekken, zodat de knoop mooi haaks op de al 
geknoopte SCOUBIDOU® touwtjes komt te liggen. (zie foto 3) 
Nu kun je gewoon met rechte knopen doorknopen. 
 
Op foto 5 zie je een draadje diagonaal lopen, dit is goed! 

 
foto 1  

 
foto 2  foto 3  foto 4  

 
foto 5  

Hoek van 45° 

Voor een hoek van 45° maak je twee hoeken achterelkaar van 90°. Dit wordt automatisch een hoek van 45°. 
 
Dus volg eerst de bovenstaande foto's 1 tot en met 5 
en doe daarna hetzelfde nog een keer eventueel met een rechte knoop erussen . 
En zo krijg je een hoek van 45° . 
 

 



Fles techniek knopen  
Om bv een flesje te maken gebruiken we de zgn fles techniek. Deze techniek wordt gebruikt 
om een verdikking in geknoopte SCOUBIDOU® touwtjes aan te brengen, dit wordt o.a. 
gebruikt bij het mannetje voor het hoofdje. Maar kan ook gebruikt worden als verdikking in 
een armbandje of voor andere knutsels. 

Knoop met de rechte knooptechniek en begint met een lusje  

Vervolgens draai je de SCOUBIDOU® touwtjes om en knoopt terug om de al geknoopte SCOUBIDOU® 
touwtjes heen. 

Dit gaat het gemakkelijkste met de doos methode (zie knopen met 3). Zie de foto's hieronder. Eerst met het 
zwarte touwtje een 
lus naar beneden 
maken (zie foto 2), 
dan het rechtse 
blauwe 
SCOUBIDOU® 
touwtje een lus naar 
links maken over 
het zwarte 
SCOUBIDOU® touwtje(zie foto 3). Met het onderste zwarte touwtje een lus naar boven maken over het 
blauwe touwtje (zie foto 4). Het rechtse blauwe touwtje gaat dan door de eerste zwarte lus (zie foto 5).  

Je trekt de SCOUBIDOU® touwtjes strak aan zodat de knoop over de al geknoopte 
SCOUBIDOU® touwtjes komt te liggen. (zie foto 6) 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolgens doe je de doos methode nog een keer, maar dan 
naar rechts. zie foto 7 en 8 
 
 
 
 
 
 
 
Na een aantal knopen moet het resultaat er zo uit zien als foto 9 
en 10  

De ene kant ziet er uit als foto 9 de andere kant als foto 10 

Vervolgens knoopje tot het einde, draait de geknoopte 
SCOUBIDOU® touwtjes om en knoopt op dezelfde wijze weer 
terug. 
 
 
Zo ontstaat er een dubbele verdikking. Zie foto 11 en 
eindresultaat.  

foto 2 foto 3 
 

foto 4 foto 5 

Foto 6  

 
foto 7 foto 8  

 
Foto 9 foto 10  

foto 11  



Muisje knopen  
Superleuk is het muisje. Deze is redelijk makkelijk te maken.  
We gebruiken hiervoor 3 touwtjes van SCOUBIDOU®, 2 grijze en 1 rose 
touwtjes van SCOUBIDOU®.  
 
Neem een stuk rose touwtje van SCOUBIDOU®, ongeveer 14 cm. Steek door 
dit touwtje een ijzerdraad. Nu beginnen we zonder lus om het rose touwtjes 
van SCOUBIDOU®. (zie foto1).Zorg dat aan de voorkant het rose touwtje 
ongeveer 1,5 cm uitsteekt om het neusje van te buigen. 
Knoop ongeveer 4 knopen. 
Neem nu een stuk rose touwtje van SCOUBIDOU®, ongeveer 7 cm, steek 
door dit touwtje ook weer een ijzerdraadje. En buig dit zoals op foto 2. Dit 
worden de oortjes. Voeg deze oortjes nu toe (zie foto 3) en maak voorzichtig 
de volgende knoop, zodat de oortjes vastzitten. 

foto 1 foto 2 
 

foto 3 
We knopen nu rond verder nog ongeveer 4 cm.(zie foto ) Nu draai je het geknoopte werkje om en knoop 
recht terug over het geknoopte gedeelte (zie foto 4) Deze methode staat uitgelegd op de flestechniek. Dit 
doe je helemaal tot jehet einde zodat de laatste knoop weer om het rose touwtje komt. 

foto 5 
 

foto 6 
Buig nu met een tangetje een rond neusje in de 1,5 cm. Knip wat te lang is af. Het andere einde buig je in 
een mooie staart. Plak er oogjes op en het muisje is klaar.  
 
Wij hebben van dit muisje een broche gemaakt door er een brocheklemmetje achter te plakken.  
 

 



Helikopter knopen  
Wat ook leuk is, is een helikopter. Al heel snel kun je deze 
maken. We gebruiken hiervoor 2 touwtjes van 
SCOUBIDOU®.  

We beginnen met 2 touwtjes van SCOUBIDOU® met een lus (zie beginnen pagina) We knopen recht 
ongeveer 5 cm.(zie foto 1) Nu draai je het geknoopte werkje om en knoop recht terug over het geknoopte 
gedeelte (zie foto 1 en 2) Deze methode staat uitgelegd op de flestechniek. Dit doe je ongeveer 2 cm (zie 
foto 2) 
 

foto 1 foto 2 foto 3 
 
Nu doe je alle touwtjes naar de bovenkant (zie foto 4) . 
Nu maken we voorzichtig een knoop, zorg dat deze knoop netjes bovenop het geknoopte gedeelte komt te 
liggen.(zie foto 5). Nu maken we nog 2 rechte knopen.  

foto 4  
 

foto 5 
 
De uiteinde knippen we af op ongeveer 2 cm. En klaar is de helikopter  

Helikopter 



Visje knopen  
Een makkelijk knoopwerkje en toch superleuk om te zien is het 
visje. 
Een visje knopen we met 2 touwtjes van SCOUBIDOU® .. 
Het kan rond geknoopt of recht geknoopt. Bij dit voorbeeld hebben 
we recht geknoopt.  
 
We beginnen te knopen met een lusje(zie de beginnen pagina). 
Het maakt niet uit of je recht of rond knoopt. Kies dit zelf, wat je 
het leukste vind. 
Knoop nu ongeveer 8 cm (zie foto 1).  

 
Pak nu een potlood en maak de volgende knoop om de 
potlood. Zorg dat de knoop mooi boven op de potlood 
komt te liggen. (zie foto 2). Maak nog 2 knopen en dan 
kan je de potlood er weer uithalen, je krijgt dan een gat 
zoals op foto3. Knoop nu nog ca 1,5 cm door en trek de 
laatste twee knopen wat strakker aan en knip de uiteindes 
kort af. 
Nu neem je de uiteinde met het lusje en steekt die door het gat. (zie foto 4)  
Als je er nog oogjes opplakt heb je een leuke vis. 
 
 

Met deze techniek kun je 
dan ook mooie fantasie 
hangers maken. Voor dit 
voorbeeld hebben we 4 
touwtjes van SCOUBIDOU® 
gebruikt, omdat de geknoop-
te werkjes dan wat langer 
worden. Om dan toch 
een lusje te maken 
hebben we in 
1touwtje van 
SCOUBIDOU® een 
lusje geknoopt. De 
andere uiteindes 
hebben we dan kort 
afgeknipt.  
 
 
 
 
 

 

foto 2 foto 3 foto 4 

rond geknoopt recht geknoopt 



Gezichtjes knopen  
Erg leuk om te knopen zijn de gezichtjes, leuk en niet zo moeilijk.  
Een gezichtje knopen we met 4 touwtjes van SCOUBIDOU®  
Het kan rond geknoopt of recht geknoopt. Bij dit voorbeeld hebben we rond geknoopt.  
 
We maken een grote knoop in de 4 touwtjes van SCOUBIDOU® (zie foto 1). Het 
maakt niet uit of je recht of rond knoopt. Kies dit zelf, wat je het leukste vind. Knoop 
nu ongeveer 15 cm en haal de grote knoop aan het begin er weer uit (zie foto 2) 
Knoop nu beide uiteindes van je geknoopte touwtjes van SCOUBIDOU® in een 
eivorm aan elkaar (zie foto 3) Dit kan je doen door een strikje te maken met een stuk 
touwtje van SCOUBIDOU®. De uiteindes knip je op ongeveer 2 cm een beetje onge-
lijk af, zo krijg je stekelharen. 
Plak er dan 2 oogjes op en je hebt een gezichtje. 
Om hem aan je sleutelbos te kunnen hangen, knoop je in een van de haartjes een lusje.  
 
Natuurlijk kun je nog heel veel dingetjes 
erbij bedenken. Steek bv in de "haren" 
een stukje buigzaam ijzerdraad, buig dit 
met een satéprikker tot krulletjes. (zie 
foto 4) 

foto 4  foto 5 foto 6 foto 7 
We kunnen ook een brilletje maken, neem hiervoor een stukje touwtje van SCOUBIDOU®. Steek in dit 
touwtje een stuk buigzaam ijzerdraad. Wikkel dit touwjte van SCOUBIDOU® met het ijzerdraad erbinnen in 
om een potlood (zie foto 1) En doe dit nog een keer (zie foto 2) Nu heb je een brilletje (zie foto 3). 
Doe hem op het gezichtje en buig de uiteindes vast.  
Als je nu 2 kleine rondjes foam pakt, en hier 2 oogjes opplakt, kun je dit aan de achterkant aan het brilletje 
plakken. Een neusje zou je dan kunnen maken met een pomponnetje!  

recht geknoopt rond geknoopt 
 

rond geknoopt 

foto 1 foto 2 foto 3 



Armbanden  
Je kunt leuke armbanden knopen met de SCOUBIDOU® touwtjes.  
In 1 , 2 of meerdere kleuren. Rond of recht geknoopt, of om en om, rond en 
recht, of met mooie kralen. 
Voor Moederdag natuurlijk een superleuk cadeau!  
Stap 1 
Neem 4 touwtjes van SCOUBIDOU® en leg er een grote knoop in. Deze 
halen we er later weer uit. Nu maken we 10 ronde knopen en doen dan om 
de 4 touwtjes van SCOUBIDOU® een kraal en schuiven deze zover moge-
lijk naar het uiteind. Zorg dat de kraal mooi recht zit, en maak weer 10 knopen voor je weer een kraal 
toevoegt. Doordat er kralen toegevoegd worden zijn de touwtjes van SCOUBIDOU® lang genoeg om voor 
moeder een armband te knopen.  

 
Stap 2 
Nu halen we de grote knoop er weer uit. (zie foto 4)  

 
 
Stap 3 
Knoop nu van elke uiteindes de touwtjes van SCOUBIDOU® in een cirkel aan elkaar met een platte knoop 
(zie foto 4 en 5) Trek de knoop strak aan. Doe dit nog 3 keer met de andere uiteindes. Nu knippen we de 
touwtjes van SCOUBIDOU® kort af en de armband is klaar.  

 
 

 
Om en om 8 recht 8 rond 
2 blauw , 2 rose  

 
Om en om 8 recht en 8 rond 
1 wit, 1 zilver, 1 blauw 1 l.blauw  

 
4 Zigzag geknoopt {zie technieken} 
2 geel en 2 rood  



 
4 Rond geknoopt 
3 wit, 1 blauw  

Rond geknoopt. 
goud parelmoer, 2 glittergeel  

 
4 Rond geknoopt  
1 wit,1 groen, 1 rood, 1 rose  

 
Om en om 8 recht en 2 rond 
2 wit, 2 rose  

 
4 Rondgeknoopt. 
1 geel, 1 l.groen, 1 d.groen , 1 blauw

 
Om en om, 8 recht 2 rond  
2 zwart en 2 rose  

 
4 Rondgeknoopt. 
glitterblauw, glitterpaars, rose, blauw  

 
4 Rond geknoopt 
2 glitterpaars, 2 rose parelmoer  

 
4 Rond geknoopt  
2 parelmoer goud, 2 rood parelmoer 

 
4 Recht geknoopt  
1 rose, 1 parelmoer rood, 
1parelmoer rose, 1 geel  

 
 

 

 



Haarspeld knopen  
Knoop een leuke haarspeld voor in je haren  
en je hebt een eigengemaakte speld die niemand anders heeft. 
Ook leuk om als cadeautje weg te geven! 
 
Bij de hobbywinkels kun je de speld kopen die je nodig hebt voor de haarspeld.  
 
Je hebt nodig: 4 touwtjes van SCOUBIDOU® , een speld.  

 

 
foto 1 foto 2 

 
foto 3 

We beginnen zonder lus met 4 SCOUBIDOU® touwtjes. Je maakt een halve knoop om drie touwtjes (zie 
foto 1) en maakt de eerste knoop met 8. (zie foto 2) 
Draai nu je werkje om zodat de vierkantjes aan de buitenkant komen te liggen (zoals op foto 3) en knoopt nu 
recht met 8 verder tot het de gewenste lengte heeft (dit is afhankelijk van het formaat speld dat je hebt).  
 
Nu lijmen we (wij deden dat met bison secondelijm) de geknoopte touwtjes van SCOUBIDOU® op de speld. 
Dit moet je even goed vasthouden, omdat de speld iets rond loopt. Laat het daarna goed drogen en je hebt 
een erg leuke speld voor in je haren!  

 



Met SCOUBIDOU® touwtjes een pen knopen  

Met SCOUBIDOU® touwtjes geknoopte pen 
1 parelmoer rose, 1 parelmoer rood 

 
Stap 1 
Om bovenstaande pen te maken, haal je eerst de vulling uit een balpen. 
Je zoekt 2 leuke SCOUBIDOU® touwtjes uit. 
 
Stap 2 
Dan maak je een begin zonder knoop. (zie pagina begin) 
Maak je in het midden een eerste ronde knoop. (zie lusmethode) 
 
Dan prik je de pen door de basis knoop (foto1) en maak de volgende ronde knoop (foto 2) 

 
 
 
Vervolgens knoop je gewoon de ronde knopen door om de pen heen. Trek de laatste knoop strak aan en 
sluit af (als het nog kan) met een platte knoop. Knip dan de uiteindes kort af. 
 
Wil je een pen met 4 kleuren begin dan als in de basis met een grote knoop (zie Beginnen pagina) Trek de 
eerste knoop strak aan, knoop de pen en knip daarna aan beide zijdes de uiteinden van de SCOUBIDOU® 
touwtjes kort af (eventueel vastlijmen met een drupje lijm)  

 
pen met 4 kleuren 
1 rose, 1 oranje, 1 glittergeel, 1 glitterrose 

 
pen met 2 kleuren 
2 blauw, en 2 transparant glitter met blauw 

 



Sleutelhangers en hangers voor aan een rits  
Je kunt veel leuke Sleutelhangers knopen met SCOUBIDOU® touwtjes.  
Vooral met meerdere SCOUBIDOU® touwtjes krijg je mooie hangers.  
Het mooiste is als je begint met een lus (zie hiervoor de beginnen pagina),  
waar dan de sleutel of rits met een ringetje aan de SCOUBIDOU® touwtjes vast kan worden gemaakt.  
Kijk ook eens op de pagina met kralen voor mooie geknoopte hanger met SCOUBIDOU® touwtjes en kralen 

 
4 rond geknoopt Begin met lus  
(dus 8 uiteindes) 

4 recht en rond geknoopt 
En zigzag Begin met lus 
(dus 8 uiteindes!)  

4 recht en rond 
geknoopt. Begin met 
lus  (dus 8 uitein-
des)  

 
4 vierkant geknoopt 
Zie uitleg (dus 8 
uiteindes) 

 

 
Rond Zigzag met 6  

 
Rond Zigzag met 8  

 
elke keer draad toevoegen  

 
Fantasie 4 recht  



 
2 SCOUBIDOU® touwtjes 
rond geknoopt met kralen. 
Begin met lus  

 
2 SCOUBIDOU® touwtjes 
rond geknoopt met kralen 
Begin met lus  

 
2 SCOUBIDOU® touwtjes rond 
geknoopt met kralen Begin met 
lus  

 
7 SCOUBIDOU® touwtjes rond 
geknoopt. Begin met lus  

 
4 SCOUBIDOU® touwtjes 
rond geknoopt 
Begin met lus  
(dus 8 uiteindes) 

6 SCOUBIDOU® touwtjes 
rond geknoopt 
Begin met lus, 
(dus 12 uiteindes) 

 
6 SCOUBIDOU® touwtjes 
rond geknoopt 
Begin zonder lus. 

4 SCOUBIDOU® touwtjes 
recht en rond geknoopt 
Begin zonder lus met  
2 SCOUBIDOU® touwtjes 
Elke keer 1 toevoegen 

 



SCOUBIDOU® touwtjes knopen met kralen  
Maak leuke sleutelhangers van SCOUBIDOU® touwtjes in combinatie met kralen, letterkralen, strijk-
kralen, pompoentjes en houten kralen... zo worden uw SCOUBIDOU® touwtjes nog mooier 
 
Gebruik uw fantasie en kralen om uw geknoopte SCOUBIDOU® touwtjes nog mooier te maken. Strijkkralen 
voor de kinderen en mooie kralen voor sierlijke armbandjes, kettingen en oorbellen (zie hiervoor ook onze 
sieraden pagina ). Let erop dat het gat groot genoeg is voor 1, 2 of 3 SCOUBIDOU® touwtjes en pas daar 
uw ontwerp op aan.  
 
Met een gat groot genoeg voor 1 draad, kan u een mooie effect creeeren, door bv met 5 SCOUBIDOU® 
touwtjes te knopen, waar u de kralen "vangt" tussen de andere SCOUBIDOU® touwtjes. In dat geval knoop 
je met 4 SCOUBIDOU® touwtjes om de 5e draad heen(net als de pen techniek), desgewenst kun je hier ook 
ander draad of snoer voor gebruiken.  

SCOUBIDOU® touwtjes met Letterkralen 
4 SCOUBIDOU® touwtjes door de kraal  

 
SCOUBIDOU® touwtjes met letterkralen 
"Gevangen" letters om een loze middendraad  

 

 

 
 

 



  

 

  

 
  

 
 

 



Sieraden maken met SCOUBIDOU® touwtjes  
Met SCOUBIDOU® touwtjes kun je ook erg mooie sieraden maken. Mooie kettingen, s armbandjes en 
ook oorbellen kunnen worden gemaakt met SCOUBIDOU® touwtjes. 
 
Met een gat groot genoeg voor 1 SCOUBIDOU® touwtje kan u een mooie effect 
creeeren, door bv met 5 SCOUBIDOU® touwtjes te knopen, waar u de kralen "vangt" 
tussen de andere SCOUBIDOU® touwtjes. In dat geval knoop je met 4 
SCOUBIDOU® touwtjes om de 5e draad heen(net als de pen techniek), desgewenst 
kun je hier ook ander draad of snoer voor gebruiken, bij onderstaande sieraden 
hebben we hiervoor sieraden ijzerdraad gebruikt of elastisch rijgsnoer of een 
SCOUBIDOU® touwtjes als rijgdraad. 
 
Klik op de onderstaande sieraden om grotere foto's en beschrijvingen te zien van de sieraden gemaakt met 
SCOUBIDOU® touwtjes  

Zwarte Sieradenset  

Voor deze set heb je nodig: 5 zwarte SCOUBIDOU® touwtjes voor een 
ketting, 5 SCOUBIDOU® touwtjes voor de armband, metalen kralen naar 
keuze, leerklemmetjes, tangetje, 2 slotjes, 2 oorhangers en ringetjes 
 

 

 
 

 

 
Ketting en armband 
Je maakt in de 5 SCOUBIDOU® touwtjes een knoop in het midden en begint met 2 
ronde knopen met 4 SCOUBIDOU® touwtjes om het 5e SCOUBIDOU® touwtje, dit 
5e touwtje gebruik je alleen als rijgdraad, je knoopt er dus niet meer. Dan kun je de 
grote knoop eruithalen.  
Nu zitten de eerste knopen in het midden en kun je de ketting knopen. Voor deze 
ketting hebben we 12 knopen gemaakt. Zorg dat je beide kanten uitknoopt.  
Vervolgens hebben we de hanger eraan gehangen en een kraal "gevangen". Om een kraal te vangen, 
schuif je hem om de rijgdraad en zorgt dat de volgende knoop mooi bovenop de kraal komt te liggen. Wij 
zijn verder gegaan met 10 knopen en hebben toen een metalen kraal om de 5 SCOUBIDOU® touwtjes 



gedaan. Dit hebben we uiteraard ook de andere kant op gedaan en zo de ketting op gewenste lengte 
geknoopt. Wij hebben er niet voor gekozen om de ketting helemaal te knopen maar een stuk ongekoopt te 
laten. (op deze manier heb je aan 5 SCOUBIDOU® touwtjes genoeg, en hoef je er geen toe te voegen) Om 
de draadjes af te hechten volstaat om de laatste knoop strak aan te trekken en kun jede SCOUBIDOU® 
touwtjes kort af knippen  
 
Knip het 5e SCOUBIDOU® touwtje op gewenste lengte af, houd hier rekening mee, dat het slotje en ringe-
tjes nog lengte erbij maken! 
 
De rijgdraad,het 5e SCOUBIDOU® touwtje, leg je dan in een leerklemmetje en knijpt deze met een tangetje 
dicht. dit doe je aan beide kanten en maakt er dan met ringetjes het slotje aan. 
 
De Armband hebben we op dezelfde manier gemaakt. 

 
De oorbellen 
Voor de oorbellen hebben we de afgeknipte eindjes van de armband gebruikt. Je kan 
ook 1 SCOUBIDOU® touwtje in vieren knippen. 
De metalen kraal hebben we om een lus geschoven, en daar doorheen het andere 
SCOUBIDOU® touwtje gedaan. Zo creeer je weer een "gevangen" effect.  
Vervolgens hebben we net als in de ketting en armband een kraal om de 4 
SCOUBIDOU® touwtjes gedaan en hebben toen 6 knopen gemaakt. De linkse en de 
rechtse SCOUBIDOU® touwtjes hebben we kort afgeknipt, en om de andere 2 
SCOUBIDOU® touwtjes hebben we een dubbel leerklemmetje gedaan en aan een 
oorhanger gehangen. 
 
 

Ketting met armband met blauwe glaskralen 

 

 

 
 



 
Bovenstaande armband en ketting hebben we gemaakt met 5 transparante SCOUBIDOU® touwtjes met 
blauwe glitters met mooie blauwe glaskralen. De kralen zitten om het 5e SCOUBIDOU® touwtje en worden 
"gevangen" met de overige 4 SCOUBIDOU® touwtjes. De 4 SCOUBIDOU® touwtjes knoop je om de 5e 
heen net als in de pentechniek . 
De ketting hebben we gesloten met een knijpslotje, de armband is gewoon heel strak aanelkaar geknoopt, 
maar kan ook gesloten worden met een slotje naar keuze. 

Zwarte ketting met metalen kralen  

 
 

 
 
Bovenstaande ketting is gemaakt van 4 zwarte SCOUBIDOU® touwtjes om een ijzeren sieraden draad met 
slotje met mooie ijzeren kralen, sommige kralen zijn "gevangen" door de 4 SCOUBIDOU® touwtjes. en bij 
de andere kralen zijn de 4 SCOUBIDOU® touwtjesgevangen door de kraal. De eerste en laatste twee 
knopen zijn strak aangetrokken en daarna de SCOUBIDOU® touwtjes kort afgeknipt. Het ijzerdraad is 
gesloten met een knijpkraal. 



Spin knopen  
Lekker griezelen met deze spin. Deze is redelijk makkelijk te maken, alleen wat onhandig doordat je om de 
ijzerdraadjes heen moet werken.  
We gebruiken hiervoor 3 zwarte touwtjes van SCOUBIDOU®, 4 stukjes ijzerdraad van ca 15 cm en twee 
wiebeloogjes.  
 
Neem een zwart touwtje van SCOUBIDOU®, knip ongeveer 4 stukken van ongeveer 15 cm. Steek door 
deze touwtje de ijzerdraadjes, dit worden de poten. Nu beginnen we zonder lus. Knoop 4 ronde knopen. 
Voeg nu 1 touwtje met ijzerdraad toe (zie foto1). Maak nu 4 knopen en voeg weer een touwtje met ijzer-
draad toe. Doe dit nog twee keer. en knoop na de laatste poot 3 knopen.(zie foto 2) 
 
 

 
foto 1 

 
foto 2 

Nu knoop je weer rond terug om het geknoopte heen (met de flestechniek). Dit doe je voorzichtig tussen de 
ijzerdraden door. Zorg dat je helemaal door knoopt tot dat de laatste knoop weer een knoop is die niet om 
het geknoopte ligt, dus zodanig dat je het vierkantje weer ziet. Knip de touwtjes kort af. (zie foto 3) 
Buig de poten om je vingers tot mooie gelijkmatige poten (zie foto4). Aan het eind van de pootjes buig je de 
eindjes om. (zie foto van de spin)  
Voeg nu de oogjes toe en laat iedereen maar griezelen met de spin!  

 
foto 3 

 
foto 4 

 

 



Tijger knopen  
Een leuk maar wel wat moeilijkere knoopwerkje met SCOUBIDOU® touwtjes is een tijger of een kat, of een 
hond. Met een beetje fantasie, kun je van deze basis heel veel leuke dieren maken. 
De Tijger knopen we met 8 SCOUBIDOU® touwtjes, in verschillenden kleuren (voor de tijger 4 zwart en 4 
oranje touwtjes van SCOUBIDOU®). 
 
Benodigdheden: 8 SCOUBIDOU® touwtjes, 4 zwart en 4 oranje. 3 stukjes ijzerdraad van ongeveer 14 cm. 
En twee oogjes. 

 
foto 1 

 
foto 2 foto 3 

 
foto 4 foto 5 

Stap 1 
We beginnen door een elastiekje te doen om 4 SCOUBIDOU® touwtjes (2 oranje en 2 zwarte) op ongeveer 
1 cm. Dan steek je het ijzerdraad in het midden van 4 touwtjes en knoopt om het ijzerdraad heen met de 
ronde knoop. Ongeveer 3 cm (zie foto 1). Doe datzelfde nog een keer (zie foto 2). 
 
Stap 2 
Nu gaan we de twee geknoopte pootjes bij elkaar knopen. Leg hiervoor de pootjes tegen elkaar aan en 
maak een rechte knoop met 8 touwtjes. De eerste knoop is even lastig (zie paashaas). Steek nu de derde 
ijzerdraad in het midden van de knoop van 8 en laat het ongeveer 3 cm uitsteken. Ga dan verder met de 
ronde knoop met 8. Je hebt nu dus drie ijzerdraadjes en knoop daar voorzichtig om heen (zie foto 3) Knoop 
nu weer ongeveer 3 cm de ronde knoop met 8 touwtjes.  
 
Stap 3 
Nu gaan we de 8 touwtjes weer splitsen in 2 maal 4 voor de voorpootjes (zie foto 4 en 5). Zorg dat de 
voorpootjes ook ongeveer 3 cm worden. Trek de laatst knopen strak aan en knip alle uiteindes kort af. Doe 
dit ook bij de achterpootjes, haal het elastiekje eraf, en knip de uiteindes kort af.  

foto 6 foto 7 foto 8 foto 9 
 
Stap 4 
Neem een stuk touwtje (zwart) van ongeveer 7 cm en steek hierin een ijzerdraad en buig dit in de vorm van 
oortjes (foto 6). Schuif om het ijzerdraad van 3 cm wat nog uitsteekt (staart) een oranje stuk touwtje, draai 
dit om een satéprikker om de vorm te krijgen (zie foto 7). 
 
Stap 5 
Aan de andere kant knoop je met 2 touwtjes om het ijzerdraad de nek en het hoofd, dit kan met de afgeknip-
te stukken. Knoop ongeveer 1 cm (zie foto 7). Voeg nu de oortjes toe (zie foto 8) En maak een knoop om de 
oortjes vast te zetten (zie foto 9). Knoop nu weer 1 cm verder en maak nu de snorharen. Neem hiervoor een 
stukje zwart touwtje van SCOUBIDOU® en knip dit aan beide einde een stuk in (zie foto 10). Voeg dit bij de 
volgende knoop ertussen. Nu knopen we een stukje terug met de ronde flestechniek tot de oortjes.  



foto 10 foto 11 
 
Stap 6 
Lijm nu de nek en doe nu ook een drupje lijm op de uiteindes van de touwtjes bij het kopje (met de flestech-
niek blijft het anders niet zo goed zitten) Lijm er twee oogjes op en de tijger is klaar!!  
 

 
 

 
 



Olifant knopen  
Een pittig knoopwerkje met SCOUBIDOU® touwtjes is de 
olifant. Alleen geschikt als je goed kunt knopen. 
 
Benodigdheden: 10 SCOUBIDOU® touwtjes, 8 grijze 1 roze en 
een witte van ca 45 cm. 4 stukje buigzaam ijzerdraad van ca 10 
cm en 2 stukjes ijzerdraad van ca 45 cm en 2 twee oogjes. 
 
Stap 1 
We beginnen door een elastiekje te leggen om 4 grijze 
SCOUBIDOU® touwtjes. Dan steek je het ijzerdraad in het 
midden van de 4 touwtjes en knoopt om het ijzerdraad heen met 
de ronde knoop, ongeveer 2,5 cm. Dit doen we 2 x zodat je twee 
poten krijgt (zie foto1). 
 
Stap 2 
Voeg nu de twee poten samen en voeg nu een derde ijzerdraad toe en laat dit een klein stukje uitsteken (ca 
1 cm), knoop nu verder met de 8 uiteindes rond om de drie ijzerdraadjes, het mooiste is op de manier zoals 
aangegeven op foto 2 dus zodat je aan alle zijden 2 uiteindes hebt. 
Een schema hoe je dit moet knopen kun je hier vinden. 
Na 2,5 cm buig je het ijzerdraad van het lichaam omhoog, zodat hier later het hoofd op gemaakt kan wor-
den. Knoop nu nog 1 cm door en splits dan weer in twee poten. Zorg dat er in iedere poot een ijzerdraadje 
komt. Maak de poten ca 2,5 cm, knip het ijzerdraad kort af, en maak nog een of twee knoopjes (zo heb je 
geen scherpe puntjes) en knip dan de touwtjes kort af! Het resultaat moet er nu uitzien als op foto 3. 
Knip ook van de andere poten de elastiekjes en de uiteindes kort af.  

 
foto 1 

foto 2 

 
foto 3 

Stap 3 
Nu gaan we het hoofd maken, met de overgebleven stukken touwtjes. Doe zo kort mogelijk een elastiekje 
om de 8 touwtjes steek ook hier weer een stuk ijzerdraad in het midden en maak een paar knopen. Schuif 
nu het hoofd om het ijzerdraad van het lichaam (zie foto 4) en knoop verder met 8 rond nog ongeveer 1 cm. 
Stop in het roze touwtje en in het witte een ijzerdraadje. Voeg nu het roze touwtje ertussen, je knoopt hier 
niet mee, hier buigen we later de oren van (zie foto 5). Knoop nog ongeveer 0,5 cm en minder dan 4 uitein-
des, zodat we met de slurf verder gaan met 4 uiteindes.  
Knoop nu nog ongeveer 0,5 cm en voeg dan het witte touwtje toe, ook hier knopen we niet mee, dit worden 
straks de slagtanden (zie foto 5). Knoop nu de slurf af zolang als de touwtjes zijn, ongeveer 3,5 cm 
 
Stap 4 
Buig de roze oren als op foto 6 of op een manier wat jij leuk vindt! 
Draai het witte touwtje met ijzerdraad om een satéprikker (zie foto 7)en trek de prikker er weer uit en buig 
dan de slagtanden iets omhoog zoals op de foto van de olifant die klaar is. Om het ijzerdraadje bij zijn 
achterpoten schuif je een stukje grijs touwtje en buigt dit om. Met een restje wit kun je er een wit staartje aan 
knopen. Boven op het hoofd schuif je ook een restje grijs om het ijzerdraad, en buigt dit om, zodat het hoofd 
vastzit (en je eventueel de olifant kan ophangen). Lijm het hoofd vast! Plak er nog wiebeloogjes op buig 
alles is een mooie vorm. 
 
De olifant is klaar!!!  



 
foto 4 foto 5 foto 6 

 
foto 7 

 

 
 



Draakvogel knopen  
Een moeilijk knoopwerkje met SCOUBIDOU® touwtjes is de draak. Alleen ge-
schikt als je goed kunt knopen. Hiervoor gebruiken we de volgende technieken: 
knopen om ijzerdraad, draden toevoegen, met 16 uiteindes knopen, draden 
minderen.  

Door met buigzaam ijzerdraad in het midden te knopen, kan je de draak in de 
goede vorm buigen. Voor de draakvogel hebben we 14 SCOUBIDOU® touwtjes, 
in verschillenden kleuren (ik heb 10 groen glitter 3 groen en 2 geel gebruikt. 

Benodigdheden: 14 SCOUBIDOU® touwtjes, Een stukje buigzaam ijzerdraad van 
ca 40 cm. Een grote kraal, 2 eivormige foam stukjes en twee oogjes. 

foto 1 
Stap 1 
We beginnen door een knoop te leggen in 4 SCOUBIDOU® touwtjes (2 groen glitter, 1 geel en 1 groen). 
Deze knoop halen we er later weer uit. Dan steek je het ijzerdraad in het midden van de 4 touwtjes(zie foto 
1) en knoopt om het ijzerdraad heen met de ronde knoop.  

 
foto 2 

 
Stap 2 
Knoop met een ronde knoop met 4 uiteindes ongeveer 5 cm. Voeg nu 2 groene glitter touwtjes toe. Eerst 1 
en daarna nog 1. Knoop nu 2 ronde knopen. Leg nu een glitter groen touwtje dubbel in de breedte over de 
knoop met een stukje ijzerdraad van ongeveer 6 cm, zodat aan beide kanten 2 uiteindes en een stukje 
ijzerdraad hangt. Hier worden later de armpjes mee geknoopt. Knoop nu met de 8 uiteindes nog ongeveer 4 
cm. 
Voeg nu 4 groene glitterdraden toe, 1 voor 1. Na elke toegevoegde draad is het beste een knoop te maken 
alvorens de volgende toe te voegen. We knopen nu met 16 uiteindes. Knoop nog ongeveer 3,5 cm.  
Nu leggen we weer een glitter groen touwtjes dubbel in de breedte over de knoop met een stukje ijzerdraad 
van ca 10 cm, zodat aan beide kanten twee uiteindes hangen en een stukje ijzerdraad. Hier worden straks 
de beentjes aangeknoopt. Zorg dat de beentjes recht onder de armpjes komen. Dit kun je een beetje bij-
draaien als het niet het geval is. Knoop nu nog ongeveer 2,5 cm. 
 
Stap 3 
Nu gaan we 4 groene glitters (8 uiteindes) minderen, knip het kortste touwtje zo kort mogelijk af, Maak na 
elke mindering 2 knopen en minder dan het volgende touwtje. Je houdt nu 8 uiteindes over, knoop hiermee 
nog ongeveer 4 cm rond. Minder dan opnieuw 2 touwtjes van SCOUBIDOU®. Nu heb je 4 uiteindes. Knoop 
nu nog ongeveer 17 cm voor de staart. 
Wij hebben hier nog wel een groene en een gele en een glittergroen touwtje toe moeten voegen. Als de 
draadjes eerder op zijn, kun je ook eerder stoppen. In dat geval wordt de staart korter. Knip nu het ijzer-
draad zo kort mogelijk af en maak nog een paar knopen. Mooi is ook als je de uiteinde nog ongeveer 3 cm 
met 3 uiteindes rond knoopt.. 
 
Stap 4 
Neem nu 2 groene touwtjes van SCOUBIDOU® en knip die door het midden. Met 
elke helft kan je dan een armpje of beentje knopen (zie foto hiernaast). Knoop nu de 
armpjes om het ijzerdraad ongeveer 2,5 cm, knip het ijzerdraad zo kort mogelijk af 
en maak dan nog 2 knopen zodat je het ijzerdraad niet meer voelt. Knip de uiteindes 



op een halve cm af, om het idee van handjes te krijgen. De beentjes knoop je ook om het ijzerdraad zo 
ongeveer 4 cm. Knip dan het ijzerdraad kort af en maak nog twee knopen. Knip ook deze uiteindes af op 
een halve cm om zo voetjes te maken.  
 
Stap 5 
Nu maken we het hoofdje. 
Schuif een kraal om de 4 touwtjes en plak de kraal vast (foto 4). Maak met de 2 eivormige foam stukjes een 
snavel en plak die op de kraal zoals op foto 5. Steek nu zoveel mogelijk korte stukje van de SCOUBIDOU® 
touwtjes in de kraal. Laat een paar druppen goede lijm in het gat druppen, om zo de haartjes vast te zetten. 
Goed laten drogen. Plak oogjes op de kraal en de draak is klaar! Nu nog alleen in de goede vorm buigen....  

 
foto 4 foto 5 foto 6 

 
foto 7 

 
bij de rode Draakvogel heb ik met foam voetjes gemaakt. En handjes gemaakt met een stukje ijzerdraad in 
een touwtje van SCOUBIDOU® en die tot rondjes gebogen (zie gezichtje)  
Ook de staart van de rode Draakvogel is iets langer. Natuurlijk kun je nog je eigen creativiteit aan deze 
draakvogel toevoegen. 
Veel Plezier!  

 
 



Slang knopen  
Een leuke knoopwerkje met SCOUBIDOU® touwtjes is de Slang.  Door met buigzaam 
ijzerdraad in het midden te knopen, kan je de slang in allerlei vormen buigen en ook 
gebruiken als decoratie voor diverse leuke dingen. Om een lamp, een potlood, je bed, 
de computer of nog andere leuke dingen De slang knopen we met 4 SCOUBIDOU® 
touwtjes, in verschillenden kleuren (ik heb lichtgroen glitter en groen glitter gebruikt. 
Benodigdheden: 4 SCOUBIDOU® touwtjes, 1 SCOUBIDOU® touwtje van rood, roze of 
oranje van ca 2 cm. Een stukje SCOUBIDOU® van ca 10 a 15 cm (voor bij het hoofd). 
Een stukje buigzaam ijzerdraad van ca 20 cm. En twee oogjes. 
 
We beginnen door 
een knoop te leggen 
in de 4 
SCOUBIDOU® 
touwtjes (zie foto 1).  
Dan steek je het 
ijzerdraad in het 
midden van de 4 
touwtjes(zie foto 2) en 
knoopt om het ijzer-
draad heen met de ronde knoop. Maak een flink aantal knopen. Dan kun je de grote knoop eruit halen (zie 
foto 3) en knoop met de korte draadjes nog een paar knopen, trek de laatste twee knopen strak aan en knipt 
de uiteindes kort af (zie foto 4). Knoop nu met de andere kant om het ijzerdraad verder tot de 
SCOUBIDOU® touwtjes ca 15 cm zijn.  

 
foto 5 foto 6 foto 7 

 
foto 8 foto 9 

Nu voegen we het stukje SCOUBIDOU® touwtje toe, zodat we met 6 uiteindes gaan knopen. Hoe je een 
draad moet toevoegen, kun je zien op de pagina draad toevoegen. Het stukje 
SCOUBIDOU® touwtjes leg je mooi in het midden. Vervolgens maak je 2 of 3 
knopen nu met 6 recht (zie foto 5). Nu knippen we het ijzerdraad kort af op ca 0,5 
cm (zie foto 6). Dan schuiven we het rode of roze stukje SCOUBIDOU® touwtje om 
het stukje ijzerdraad (zie foto 7) Knip het rode of roze SCOUBIDOU® touwtjes half 
in, zodat een gespleten tong ontstaat (zie foto 8). Knoop nu nog ca 10 knopen en 
knip dan de buitenste twee SCOUBIDOU® touwtjes kort af, en maak nog twee 
knopen met 4 SCOUBIDOU® touwtjes.  Op de plaats waar je de twee 
SCOUBIDOU® touwtjes hebt afgeknipt plak je dan de twee oogjes (zie foto 9). 

 

foto 1 foto 2 
 

foto 3 foto 4 



Reuze Slang knopen  
Een leuke knoopwerkje met de MAXI REUZE SCOUBIDOU® touwtjes is de 
Slang. Door met buigzaam ijzerdraad in het midden te knopen, kan je de slang 
in allerlei vormen buigen en ook gebruiken als decoratie voor diverse leuke 
dingen. Om een lamp, een potlood, je bed, de computer of nog andere leuke 
dingen De slang knopen we met 4 MAXI REUZE SCOUBIDOU® touwtjes, in 
verschillenden kleuren  
 
Benodigdheden: 4 MAXI REUZE SCOUBIDOU® touwtjes, 1 stuk MAXI 
REUZE SCOUBIDOU® touwtje van rood, rof rose van ca 4 cm. Een stukje 
MAXI REUZE SCOUBIDOU® van ca 10 a 15 cm (voor bij het hoofd). Een 
stukje buigzaam ijzerdraad van ca 60 cm. Twee oogjes en een belletje. 
 
We beginnen door een elastiekje te leggen om de 4 MAXI REUZE 
SCOUBIDOU® touwtjes.  Dan steek je het ijzerdraad in het midden van de 4 touwtje (zie foto 1) en knoopt 
om het ijzerdraad heen met de ronde knoop. Knoop nu met de ronde knoop om het ijzerdraad tot de uitein-
des van de MAXI REUZE SCOUBIDOU® touwtjes ca 15 a 20 cm zijn.  
 
Het hoofd 
Nu voegen 
we het 
stukje MAXI 
REUZE 
SCOUBIDO
U® touwtje 
van 15 cm 
toe, zodat 
we met 6 
uiteindes 
kunnen gaan knopen. Het stukje MAXI REUZE SCOUBIDOU® touwtjes leg je mooi in het midden en maakt 
een knoop (zie foto 3). Vervolgens maak je 4 knopen nu met 6 recht (zie foto 4).  
Nu knippen we het ijzerdraad kort af op ca 0,5 cm Dan schuiven we het rode of roze stukje MAXI REUZE 
SCOUBIDOU® touwtje om het stukje ijzerdraad, dit wordt de tong. Knip of snij voorzichtig het rode of roze 
MAXI REUZE SCOUBIDOU® touwtjes half in, zodat er een gespleten tong ontstaat. Maak nu nog 2 of 4 
knopen met 6 MAXI REUZE SCOUBIDOU® touwtjes en knip de middenste MAXI REUZE SCOUBIDOU® 
touwtjeskort af, maak nu nog 2 knopen met 4 MAXI REUZE SCOUBIDOU® touwtjes recht. Trek de laatste 
knoop strak aan en knip de uiteindes af.  

Op de plaats waar je de twee MAXI REUZE 
SCOUBIDOU® touwtjes hebt geminderd plak je dan de 
twee oogjes. Voor een ratelslang maken we een belletje 
aan zijn staart, met een elastiekje (zie foto 5 en 6)  
  

 
foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 

foto 5 foto 6 



Aliën knopen  
Een erg leuke knoopwerkje om te zien en te knopen met SCOUBIDOU® touwtjes 
is de aliën.  
 
Benodigdheden: 5 SCOUBIDOU® touwtjes, 2 licht groen en twee donkergroen. 3 
stukjes buigzaam ijzerdraad van ca 22 cm. Drie oogjes, drie kleine kralen en 1 
grote kraal. 2 driehoekige kralen voor de voeten 
 
We beginnen door een knoop te leggen in de 4 SCOUBIDOU® touwtjes, steek 
het ijzerdraad ertussen (zie foto1) en maak 4 rechte knopen om het ijzerdraad 
(zie foto 2).  
Knip 2 stukken van een touwtje van SCOUBIDOU® van ongeveer 25cm en steek 
in beide einden een stuk ijzerdraad, leg een touwtje met ijzerdraad op je geknoop-
te werkje. Met dit touwtje doe je niets, hier buigen we later de armen van. Maak 2 
of 3 knopen en voeg het andere touwtje met ijzerdraad ook toe, dit worden ook 
armen (zie foto 1), knoop nu ongeveer 10 cm en buig het geknoopte werkje zoals 
op foto 3. Zorg dat de "arm" nu ook meegeknoopt wordt, dit is even onhandig. 
Maak 2 of 
3 knopen 
en knoop 
nu ook de 
volgende 
"arm" mee 
vast! (zie 
foto 3 en 
4). Knip nu 
alle uitein-
des zo kort 
mogelijk af. En schuif om de uiteindes van het ijzerdraad, de restjes van touwtjes van SCOUBIDOU® (zie 
foto 5).  

Schuif een grote kraal om 
de uiteindes en lijm deze 
vast. Steek een stukje 
ijzerdraad in een stukje 
touwtje van 
SCOUBIDOU® om een 
derde oog te maken. En 
lijm deze in de kraal vast. 
Lijm op deze drie uiteindes een kleine kraal en lijm hierop een oogje, buig deze ogen in 
een leuke vorm. Lijm de alien op de driehoekige kralen en zorg dat ie mooi in balans 
komt... Buig nu de armen om een potlood in rondjes (zie gezichtjes).  

 
foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 
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Krokodil knopen  
Een leuke knoopwerkje met SCOUBIDOU® touwtjes is de krokodil.  
Deze knopen we met 6 SCOUBIDOU® touwtjes, in 2 verschillenden 
kleuren (ik heb lichtgroen en groen glitter gebruikt. 
De technieken die we hiervoor gebruiken zijn begin zonder lus, 4 
rond,6 rond, 8 rond, 10 rond en 6 recht techniek 
 

 
foto 1 foto 2 foto 3 

 
foto 4 

De Krokodil bestaat uit ronde knopen tot aan zijn bek! 
Je begint met een SCOUBIDOU® touwtjes zonder knoop in twee kleuren (zie foto 1) 
 
Je maakt een aantal knopen , en dan voegen we een draad toe , hoe dat precies moet kun je zien op de 
pagina draad toevoegen. Die draad leg je mooi in het midden(zie foto2).  
Vervolgens maak je weer een aantal knopen nu met 6 rond (zie foto 3)  
daarna voeg je weer een draad toe (zie foto 4).  
Nu knoop je met 8 rond weer een aantal knopen, en dan voeg je opnieuw een draad toe (zie foto 5).  
Je knoopt nu met 10 SCOUBIDOU® touwtjes rond weer een aantal knopen en voegt daar na nog 1 keer 
een draad toe (zie foto 6)  
zodat je met 12 draden rond knoopt, maak weer een paar knopen (zie foto 7). 
Nu is het lichaam van de krokodil af. 

 
foto 5 foto 6 

 
foto 7 

De bek  
Nu wordt het even lastig, de bedoeling is dat we op de ronde knoop met 12 draden verder gaan met 2 x 6 
recht SCOUBIDOU® touwtjes Even goed kijken hoe de verdeling het mooiste is! 
VErvolgens maak je dus een rechte knoop met 6 (zie foto 8) Knoop ongeveer 8 knopen of zolang als je 
draadjes zijn. (zie foto 9) Dan pak je de onderste 6 draden en knoopt ook hiermee 6 recht (zie foto 10)  

 
foto 8 foto 9 foto 10 

 
foto 11 



 
Nu is de krokodil bijna klaar, knip de draadjes bij de bek kort af.  
Zorg dat je leuke plakoogjes hebt en plak die op de krokodil ! 
Voila onze krokodil is af!  

 

 

foto 12 



Salamander knopen  
De Salamander knopen we met 6 SCOUBIDOU® touwtjes, in 5 
verschillenden kleuren (ik heb diverse kleuren groen en groen glitter, 
zwart en glow in the dark gebruikt. 
De technieken die we hiervoor gebruiken zijn begin zonder lus 3 rond,, 4 rond, 4 recht, 6 recht,8 recht en 10 
recht techniek 
 

 
foto 1 foto 2 foto 3 

 
foto 4 

De kop 
Je begint met een SCOUBIDOU® touwtjes zonder knoop in twee kleuren (zie foto 1) 
 
Je maakt twee ronde knopen , en dan voegen we een draad toe en knopen recht verder , hoe dat precies 
moet kun je zien op de pagina draad toevoegen. Die draad voe je toe in het midden(zie foto2).Op foto 3 zie 
je de eerste knoop nadat er een draad is toegevoegd  
Vervolgens maak je weer een aantal knopen (ca 8) nu met 6 recht (zie foto 4)  
Maak nog twee knopen maar trek die iets strakker aan.  
Dan voeg je opnieuw een draad toe (zie foto 5).  
Je knoopt nu met 8 SCOUBIDOU® touwtjes recht weer een aantal knopen en voegt daar na nog 1 keer een 
draad toe (zie foto 6)  
zodat je met 10 draden recht knoopt (foto 7), maak nu nog 1 a 2 knopen. . 

foto 5 foto 6 
 

foto 7 
 
Nu voegen we een nieuwe zwarte draad toe (zie foto 8) met deze zwarte draad knopen we verder (zie foto 
9), de andere korte eindjes laat je hangen (zie foto 10), hier knopen we later de pootjes van.  

foto 8 foto 9 
 

foto 10 
 
Knoop nu het lichaam verder met rechte , zo ongeveer 10 knopen. Knip nu de middelste 
draad af (zie foto 11) 
Maak een rechte knoop en voeg nu weer een zwarte draad toe (zie foto 12) 
Met deze zwarte draad knopen we verder en de andere eindjes blijven hangen, om later 
de pootjes aan te knopen (zie foto 13). Vervolgens maak je ca 5 a 6 knopen en knipt 
weer de middelste draad kort af (zie foto 14). 
Vervolgens knoop je nog zo'n 4 knopen en knipt nu de buitenste draadjes kort af (zie 
foto 15) (dit doen we omdat deze draadjes nu best kort worden en er toch een draad 
geminderd moet worden)  

foto 11 



 
foto 12 

foto 13  

foto 14  
 

foto 15  

De staart 
Nu maak je een recht knoop en vervolgens knoop je met 4 SCOUBIDOU® touwtjes nog ongeveer 3 ronde 
knopen. Knip nu aan de onderkant 1 van de 4 SCOUBIDOU® touwtjes kort af (zie foto 16), zodat je 3 
SCOUBIDOU® touwtjes over houdt. 
Je salamander ziet er nu ongeveer uit zoals op foto 17. 
Knoop nu met 3 rond volgens de doosmethode verder. De staart krijgt zo een mooie draai. (zie foto 18) Als 
je de staart lang genoeg vindt, trek je de laatste 2 knopen strak aan en knipt de SCOUBIDOU® touwtjes kort 
af.  

 
foto 16 

foto 17  
 

foto 18  
 
De pootjes 
Neem nu een nieuwe SCOUBIDOU® touwtje en knipt die in 4 stukken (of als je nog 4 stukjes afgeknipte 
SCOUBIDOU® touwtjes over hebt, kun je die gebruiken). 
Knoop met een stukje SCOUBIDOU® touwtjes een platte knoop (zie foto 18 a) en knoop nu met drie 
SCOUBIDOU® touwtjes rond (zie foto 19) zo ongeveer 4 a 5 knopen.  
Om de pootjes te laten buigen maak je een hoek van 90 graden. (dit is niet perse noodzakelijk). en maak 
nog 2 a 3 knopen (zie foto 20)  
Doe dit ook bij de andere drie pootjes.  
 
Je Salamander is klaar!  

 
foto 18a  foto 12 foto 13  

 
foto 14  

 

 



Vlag voor Koninginnedag knopen  
Benodigdheden: 5 touwtjes van SCOUBIDOU® , 1 rood, 1 wit, 1 blauw, en 2 goud-
kleurig,10 cm oranje lint . 
(alle 4 de kleuren die zijn gebruikt, komen uit een zak met parelmoer SCOUBIDOU® touwtjes) 
 
De stok. 
Je begint met twee goudkleurige touwtjes van SCOUBIDOU® touwtjes met lus. En 
knoopt ongeveer 8 cm rechte knopen. Trek de laatste twee knopen wat strakker aan 
en knip de uiteindes kort af. Dit is de vlaggenstok! 

 
 
De vlag 
Nu knippen we het rode touwtje van SCOUBIDOU® in twee gelijke stukken. Leg het rode touwtje van 
SCOUBIDOU® om de vlaggenstok (net onder de lus) en maak een platte knoop. (zie foto 1) 
Schuif dan het andere rode touwtje van SCOUBIDOU® onder de platte knoop door. (zie foto 2). Knoop nu 
recht ongeveer 3,5 cm. Trek de laatste twee knopen wat strakker aan en knip de uiteindes kort af. 
 
 

foto 1 foto 2 
Knip nu het witte touwtje van SCOUBIDOU® in twee gelijke stukken en knoop deze op dezelfde manier als 
de rode touwtjes van SCOUBIDOU®, direct onder het rode gedeelte van de vlag (zie foto 3). 
Knip nu het blauwe touwtje van SCOUBIDOU® in twee gelijke stukken en knoop deze op dezelfde manier 
als de rode en witte touwtjes van SCOUBIDOU®, direct onder het witte gedeelte van de vlag (zie foto 4). 
Op foto 5 zie je hoe het er van opzij uitziet. 
 
 
 

foto 3 foto 4 
 

foto 5 
 
 
De vlag is nu bijna klaar. Met een drupje lijm hebben we het rode gedeelte, het witte gedeelte en het blauwe 
gedeelte aan elkaar vastgelijmd.  
 
De wimpels 
Hiervoor gebruiken we oranje lint (4mm breed). Het lint knoop je net onder de lus om de vlaggestok, knip het 
lint schuin af op de gewenste lengte.  
 
Nu is de Koninginnedag vlag met wimpels klaar!! 



Paashaas knopen  
Benodigdheden: 5 SCOUBIDOU® touwtjes, 2 plakoogjes, 1 klein stukje scoubidou (ca 
1,5 cm)  
 
De oren. 
Je begint met twee SCOUBIDOU® touwtjes zonder knoop of lus. En maakt ongeveer 12 
knopen. 
Dat doe je dan nog een keer en ook nu maak je 12 knopen. Leg dan de 2 geknoopte 
oortjes tegen elkaar aan in de lengte, doe er even een elasiekje omheen, zodat ze 
blijven zitten en maakt dan een rechte knoop met acht SCOUBIDOU® touwtjes. De 
eerste knoop met acht is even opletten en goed aantrekken. (zie foto 2) 
Nu maak je nog ongeveer 5 rechte knopen voor het hoofd(zie foto 3). Knip nu de mid-
delste draad aan beide kant kort af. Je hebt nu nog 6 draden. (bewaar de afgeknipte 
stukjes voor de armen). Trek de volgende twee knopen iets strakker aan. 
 

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 
Nu voeg je een draad toe (zie draad toevoegen) in de breedte, deze leg je op de geknoopte SCOUBIDOU® 
touwtjes (zie foto 4) en maakt een knoop. Met de toegevoegde draad knoop je verder, de andere 
SCOUBIDOU® touwtjes laat je even hangen. (zie foto 5 en 6) Aan dit SCOUBIDOU® touwtje maken we 
straks de armpjes. Je knoopt verder en maakt nog ongeveer 6 knopen. (zie foto 6). Het lichaam is klaar.  

foto 5 foto 6 foto 8 



De benen 
Nu komen we bij het punt waar we de 6 draden gaan splitsen in de beentjes, zodat 
je links 3 SCOUBIDOU® touwtjes hebt en rechts 3 SCOUBIDOU® touwtjes hebt. 
Een beentje knopen we met 3 SCOUBIDOU® touwtjes (zie foto 7) volgens de 
doosmethode met ongeveer 5 a 6 knopen. (zie foto 8). Trek de laatste knoop iets 
strakker aan en knip de draadjes kort af.  
 
De armpjes 
Neem nu een stukje SCOUBIDOU® touwtje die je eerder hebt afgeknipt. en maak 
hier bij een enkele knoop om het draadje wat uitsteekt op de plaats van de arm (zie foto 10) Trek de knoop 
strak aan (zie foto 11) en knoop volgens de doosmethode met 3 SCOUBIDOU® touwtjes ongeveer 4 
knoopjes (zie foto 12). Trek de laatste knoop iets strakker aan en knip de draadjes kort af.  

foto 9 foto 10 foto 11 

foto 12 
Nu kun je de op de paashaas oogjes plakken, gebruik hiervoor een goede lijm 
Voor de snorharen neem je een klein stukje SCOUBIDOU® touwtjes van ongeveer 1,5 cm en snijd deze in 
dunne reepje (zie foto 14) (je kan hiervoor ook ander materiaal gebruiken) en plak deze op de paashaas! 
(zie de foto van de paashaas!)  

foto 13 

foto 14 

foto 14 
 

foto 7 



Mannetje knopen  
Een iets moeilijker knoopwerkje is het mannetje.  
Deze knopen we met 4 a 5 SCOUBIDOU® touwtjes, in 2 verschillenden kleuren. 
Maar als je de stappen goed opvolgt, zul je zien dat het niet zo moeilijk is. 
De technieken die we hiervoor gebruiken zijn vierkant recht, 8 rond, en de fles 
techniek 
 
 

 

foto 1 foto 2 
De benen 
Je begint met een SCOUBIDOU® touwtjes zonder knoop in twee kleuren. 
En zorgt dat er aan alle kanten 7 lussen/knopen zitten (zie foto 1) 
Vervolgens doe je met de andere 2 SCOUBIDOU® touwtjes hetzelfde zodat je twee gelijke beentjes hebt. 
(zie foto 2) 
 
Nu neem je de twee beentjes legt die tegen elkaar aan (zie foto 3) (eventueel doe je om de twee beentjes 
een elastiekje). Het leukste is als het ene beentje groen is aan de voorkant en het andere zwart. 
 
Nu maak je een rechte knoop met acht SCOUBIDOU® touwtjes(zie foto 4) 

foto 3 
 

foto4  
 



Vervolgens knoop je met acht rond door, via de lusmetho-
de( net als zes, netjes op volgorde knopen)  
Zorg dat je een complete draai maakt (zie foto 5) en dat de 
knoop weer mooi recht boven de beentjes staat. 
 
Neem nu de middelste 4 SCOUBIDOU® touwtjes (de 
andere 4 even laten hangen) en knoop daar met rechte 
knopen op van 4 lussen/knopen aan alle kanten (zie foto 
5) 
Vervolgens gebruik je de fles techniek om er een hoofdje 
te maken.  
 
Knip een van de overige SCOUBIDOU® touwtjes een 
stukje af ter grootte van het mannetje. Dit kan van de armen als deze lang genoeg zijn 
(Tot halverwege de benen /begin van de draai is lang genoeg) . 
Dit afgeknipte stuk steek je als een lus in de eerste knoop van de flestechniek. Knoop nu met de flestech-
niek door . Het mooiste is een dubbele fles techniek dan krijg je een mooie grootte.  
 

 
foto 6 foto 7 

 
foto 8  

 
 
Vervolgens maak je de handjes aan twee van de nog hangende draden de overige twee knip je kort af. 
Je maakt van afvalstukjes een SCOUBIDOU® touwtjes zonder knoop om het touwtje van een arm. Maak 2 
of drie knoopjes en knip het kort af... Ziehier een handje  

 

foto 5  



Hart knopen met SCOUBIDOU® 
touwtjes  
Redelijk makkelijk te knopen met SCOUBIDOU® touwtjes, en 
erg leuk als sleutelhanger, ritshanger of als cadeautje voor 
Valentijn, het enige wat je nodig hebt zijn de SCOUBIDOU® 
touwtjes! 

Het begin 
Je begint met 3 SCOUBIDOU® touwtjes met lus in drie 
kleuren. 
En maakt een recht knoop met de SCOUBIDOU® touwtjes, zorg dat er aan elke zijde van het knoopwerkje 
3 verschillende kleuren komen (zie foto 2). 
Maak 2 of 3 keer een rechte knoop met 6 SCOUBIDOU® touwtjes. 

foto 1 foto 2 
 

foto 3 
 
Vervolgens gaan we de 6 SCOUBIDOU® touwtjes splitsen en knoop je met 3 SCOUBIDOU® touwtjes 
verder, de andere SCOUBIDOU® touwtjes laat je even hangen, ook hier knoop je straks met 3 
SCOUBIDOU® touwtjes verder. 
Met 3 SCOUBIDOU® touwtjes, doe je volgens de Knopen met 3 SCOUBIDOU® touwtjes en zie je hieronder 
uitgelegd. 

 
foto4 foto5 foto6 

 
foto7 

 
Je knoopt een flink stuk (ca 20 knopen) en doet dat ook met de andere 3 SCOUBIDOU® touwtjes. 
Je krijgt dan hetzelfde als foto 9. 

foto8 
 

foto9 



Nu kijk je even goed naar foto 10,  
daar staat precies hoe de bedoeling is, 
legt de geknoopte SCOUBIDOU® touwtjes zo neer en buigt de 2 uiteinden naar 
beneden. Met deze uiteindes knoop je met 6 SCOUBIDOU® touwtjes weer door (zie 
foto11), de eerste is even lastig vast te houden. Je maakt zo 2 of 3 knopen en knipt de 
uiteindes kort af. Klaar is het hart! 
 
Om het als sleutelhanger te kunnen gebruiken kun je er een klipje aan hangen (zie 
foto 14)  
 

 
foto 14 foto 12 foto 13  

 
foto14  

 

foto10  
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