
IN FLITZ VAN JANUARI 2007 IS BESCHREVEN HOE JE MET EEN SIMPEL HULPSTUK, FIG. 1A,  EEN 

VIERKANTGEVLOCHTEN PLATTING MAAKT. ALS JE DIE FLITZ NIET MEER HEBT, VIND JE DE BESCHRIJVING 

OP WWW.KNOOPENZO.NL  TERUG. NU DE UITLEG OM IN ZO’N PLATTING EEN OOGSPLITS TE MAKEN. 

DAARMEE KUN JE BIJVOORBEELD OOK EEN KEYCORD OF EEN HONDENRIEM MAKEN.
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01 a-b  Maak met een mobidai, fi g. 1a, een vierkante 
platting van ongeveer 45 cm, met daaraan nog vier eindjes 
van 15 cm. Voor deze beschrijving zijn twee stukken van 
150 cm gevlochten touw van 3 mm dikte gebruikt. In fi g. 1b 
zie je de laatste slag van de platting. Met een dun touwtje 
worden 2 en 4 aan elkaar gebonden. Kijk goed hoe dit 
einde er uitziet. Links zit 2, en 4 zit rechts. Als dat er bij 
jou anders uitziet, heb je waarschijnlijk 1 en 3 op het eind 
en moet je een slag terugnemen. De slag van 4 loopt naar 
rechtsboven. Daaronder zie je meer slagen in dezelfde 
richting, allemaal ribbels die schuin naar rechts lopen. 
Deze ribbels zie je in fi g. 2a ook, waarbij er enkele met een 
blauwe streep zijn aangegeven.

02 a-e Leg de platting in een 
bocht op tafel, fi g. 2a. De schuin 
naar rechts lopende ribbel moet 
overal aan de bovenkant komen. Om 
dit op z’n plaats te houden, steek je 
twee dunne (saté)stokjes onder de 
ribbels. Leg nu de vier eindjes zoals 
in fi g. 2a: 1 naar links, 3 naar rechts, 
2 naar je toe en 4 van je af. In fi g. 
2b zie je waar je 1 moet doorsteken 
en in fi g. 2c is dat gedaan. In fi g. 2d 
zie je waar je 2 moet doorsteken 
met in fi g. 2e het resultaat. 1 steek 
je dus van rechts naar links dwars 
onder de ribbel door en 2 leg je naar 
rechtsboven met die ribbel mee.
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03 a-e Draai nu de hele bocht om, fi g. 3a, en leg 3 naar links en 
4 naar je toe. In fi g. 3b zie je waar je 3 moet doorsteken. Dat is dus 
onder een ribbel en in dezelfde richting als met 1, maar nu komt 3 
van links en moet dus even een bocht maken. In fi g. 3c kun je dat 
duidelijk zien. In fi g. 3d zie je hoe je 4 moet doorsteken, wat je in fi g. 
3e duidelijk kunt zien. De doorsteken van fi g. 3 zijn dus hetzelfde als 
van fi g. 2, maar komen alleen van de andere kant.

04 a-f De twee stokjes en het touwtje waarmee 2 en 4 
aan elkaar zijn verbonden, kunnen er nu uit, fi g. 4a. Trek 
dan voorzichtig de vier eindjes aan om het oog te sluiten, 
fi g. 4b. Het vervolg is niet meer zo moeilijk, want je kunt 
nu met de vier eindjes de draden van de platting volgen. 
Begin met 1, die weer dwars onder een voorliggende 
ribbel wordt doorgestoken, fi g. 4c en 4d. Dan 2 die weer 
met deze ribbel wordt mee gelegd, fi g. 4e en 4f. Keer 
het werkstuk om en steek op dezelfde wijze de 3 en 4 
door.
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05 a-b Steek alle einden zo drie keer door. Dan de einden 1, 2 en 
4 nog een keer doorsteken, vervolgens de einden 2 en 4 en tot slot 
alleen 4 nog een keer. Als het goed is gegaan, liggen alle einden nu 
zoals in fi g. 5a is aangegeven. De splits wordt zo steeds wat smaller 
en na het afknippen van de eindjes, krijg je een mooie vloeiende 
overgang van de splits naar de platting, fi g. 5b.

De website www.knoopenzo.nl geeft meer informatie, 
zoals een voorbeeld van een keycord met twee kleuren, 
berekeningen van hoeveel touw je nodig hebt en 
natuurlijk de vorige artikelen.5b.
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