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Je hebt nodig:
een bosje koord van twaalf meter en een schaar.
Je kuntdit in de Scoutshop kopen.
Hoe ga je te werk?
~ip allereerst 70 centimeter,koord af.' Bewaar het goed!

\ Vervolgens meet je de afstand van je taill~middenvoor, achter om je hals en weer
terug.
Deze afstand neem je dubbel, maar je knipt dit stuk niet af.
Het overgebleven koord verdeel je in' vieren.
Je hebt nu drie dubbele strengen, twee lange en een korte.
' .
_'' " D:~ twee lange einden:knip)e onderaan door.
.'
.. ' ,
. ",."VIlR deze drie strengen"maa~jeeen platte vlecht tot het korte'stulLop is., ,.' ;~. '.;:, . _,
- . '" ~:"]jévlecht leg je' zo om j:e,halS dat de twee uiteinden plat op elkaa~jromell te1igge.n,~~_
,Om dit.· du.bbele stuk knoop je over de laatste zes cm. met.de, :tvv:ee :lange strengen' de' . .
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Kijk maar naar tekening 1. denk erom dat de lus afwisselend links en rechts moet
komen te liggen.
Maak in totaal links en rechts zes lussen. Het resterende eindje werk je netjes weg.
Laat nu 6 cm. draad onbewerkt. De volgende knoop heet de Engelse Platte.
Als je naar de tekening kijkt zul je zien dat het lijkt of je een spinnenweb maakt.

Het is een heel precies werkje, omdat alle draden even strak aangetrokken moeten
worden. (tekening 2)
Na weer 6 cm onbewerkt te hebben gelaten, knoop je mét de enkele buitenste
draden een soort" Katten- .
.
rug" om de middelste twee.
\:f::!J
Tekening 3 laat je zien
hoe dat. gaat.
Omdat de lus steeds aan
dezelfde kant gemaakt
wordt, gaat dit gedeelte
vanzelf draaien.
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Vervolgens neem je de in het begin afgeknipte 70 centimeter,. eR legje een stevige
. touwbezetting om ,de lus. Hiervoor leg je een dubbéle draad van ongeveer tien.c .
~ngs
. : .
.
. de losse 'eindjes, zodat het punt waar het lange en 'het korte stu:kbij· elkaar kome
'bij

. ;:. het midden'van de lus ligt.
nu het lange uiteinde~
e'n wikkel ~it keurig om de
vier draden. Als je zo een
"bezetting" van zes cm~ hebt
gemaakt, haal je het lange
uiteinde door het lusje van
de dubbele draad en trek je
aan het kleine losse eindje
wat aan de andere kant van
de bezetting uitsteekt.
Trek net. zo lang tot de lus
ongeveer één cm. binnen de
bezetting zit.
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'Knip dan de uitstekende draadjes af. (tekening 4b)
Tenslotte maak je je fluit met een dubbele doorgehaalde lus aan het fluitkoord
vast.
. (m.a.w. De lus van het fluitkoord door de ring van de fluit hale~, en vervolgens de
rest van het fluitkoord door de lus halen.)
.

