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NYA V
ÄNNER

Vänskapsarmband är handgjorda armband som tillverkas 

av tunt bomullsgarn. 

Det sägs att de som först gjorde vänskapsarmband till 

varandra var indianerna i Centralamerika. Enligt traditionen 

ska man göra ett armband och knyta fast det runt handleden 

på sin kompis. I det ögonblicket man knyter fast armbandet 

ska kompisen önska sig något. Armbandet bärs sedan tills 

det ramlar av, och när det gör det slår önskningen in.

Vänskapsarmband kan se ut på många olika sätt. Här 

får du lära dig hur du kan göra ett vänskapsarmband.
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Det här behöver du:

Tunt bomullsgarn eller broderigarn i olika färger. Tänk på att garnet 
inte bör vara alltför tunt, för då kan det lätt gå av när du gör knutarna. 

En säkerhetsnål (eller en kompis som hjälper dig att hålla).

Gör så här:

1. Klipp till fyra stycken minst 60 centimeter långa trådar i olika färger.
Knyt ihop trådarna i ena änden och lägg dem i den ordning du 
vill ha dem. Fäst en säkerhetsnål i knuten och sätt fast den i dina byxor 
(eller också ber du en kompis hålla i knuten).

2. Börja med tråden längst till vänster och knyt två likadana knutar runt 
tråden bredvid. Det är viktigt att du alltid håller tråden (som du knyter runt) 
rak medan du knyter. 

3. Använd samma tråd och gör två knutar runt den tredje tråden. 

4. Fortsätt med samma tråd och gör två knutar runt den fjärde tråden.

5. Börja sedan om med tråden längst till vänster och gör likadant som i 
punkt 2–4. 

6. Fortsätt likadant tills armbandet är så långt som du vill ha det. 
Knyt då ihop början med slutet runt din kompis handled. Tänk på att 
armbandet inte ska sitta för hårt runt handleden, utan gör det så långt
att du får plats med två fingrar mellan handleden och armbandet. 
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