
De hieronder getoonde foto's zijn slechts ter illustratie van de projecten die ik gemaakt heb. Geen van deze 
patronen zijn 

- om diversen redenen, waaronder copyright - beschikbaar voor derden.

© Op alle beschrijvingen op deze site rust copyright. Niets op deze pagina mag worden gereproduceerd 
zonder voorafgaande toestemming.

below shown pictures are only to illustrate some of my completed projects. None of these patterns are 
- for multiple reasons, including but not limited to copyright - available to third parties.

© All descriptions on this site are copyrighted. Nothing on this page may be reproduced without prior 
consent.

 

Beschrijving om een Flessenkoord te maken

Het maken van een flessenkoord is absoluut niet moeilijk en binnen een paar minuten is 
de klus al geklaard!



Voor het maken van één koord heeft u nodig: 
Voor volwassenen:
- 1 meter keperband van 
2,5 cm breed(is ook te 
koop in gezellige 
kleurtjes!)
- 32 cm koord
- Koordstopper met 2 
gaatjes

Voor kinderen:
- 75 cm keperband van 2,5 
cm breed (is ook te koop in 
gezellige kleurtjes!)
- 25 cm koord
- Koordstopper met 2 
gaatjes

 

 

Hoe gaat u te werk:

Rijg het koord door de 
koordstopper. En zorg 

ervoor dat de koordstopper 
in het midden zit.

Voor dit flessenkoord heb ik ervoor gekozen om hem niet te borduren. Maar het is 
natuurlijk best mogelijk om het keperband te borduren. Bijvoorbeeld een naam of een 

vrolijk klein plaatje. Houd bij het kiezen van een patroon wel rekening met de breedte van 
het keperband en houd het gebied van de nek vrij van borduurpatroontjes. 

In de praktijk zit dat niet zo erg lekker en gaat op den duur irriteren!
U spant stik en trek in de hoop en met tijdelijke lijmspray plakt u het keperband op de 

versteviging. 
Dan kunt u borduren. (let wel even goed op in welke richting uw patroon loopt...



Leg één uiteinde van het 
koord +/- 1 cm op één 

uiteinde van het 
keperband. Vouw de 

lange kant van het 
keperband dubbel en 

stik het uiteinde, met het 
koord ertussen, een 

aantal keer heen en weer 
naaien om het koord 
goed vast te maken.

Dit zelfde herhaald u bij 
het andere uiteinde van 
het keperband en koord.

Het koord is klaar. Schuif de 
koordstopper omhoog om zo een 
lusje te maken. Het lusje gaat om 

de hals van de fles heen. Met 
behulp van het koordstoppertje 

kunt 
u het koord strak trekken.

Koord over de schouder en u draagt heel 
gemakkelijk een flesje drinken mee!

 

 

 



 

Veel succes!
© Miriam Peeters 
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