
1 

 
https://girlsinuniformblog.com/ 

 

 

 

Deze armband is met zijn verborgen zakje -aan de binnenkant van je pols- de ideale plek om wat 

kleingeld of je huissleutel ongezien met je mee te dragen tijdens een stapje in de wereld. Maak hem 

in een mooi tricotje of in licht elastisch kunstleer, en de polsband mag gezien worden! 
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Benodigdheden: 

een restje kunstleer of stevige tricot – kies een niet-rafelende stof, de randen worden niet afgewerkt 

een klein stukje kleefkatoen voor de versteviging onder de drukknopen 

3 drukknoppen of kamsnaps 

materiaal om de drukknoppen aan te brengen (incl. gaatjestang of hamer en spijker) 

bijpassend garen 

De handige polsband 
van Girls in Uniform 

 

https://girlsinuniformblog.com/
https://girlsinuniformblog.com/2019/02/07/een-hippe-handige-polsband
mailto:girlsinuniform03@gmail.com


2 

 
https://girlsinuniformblog.com/ 

Werkbeschrijving 

1. Meet de omtrek van je pols. 

2. Teken op de achterkant van je stof of kunstleer een rechthoek met volgende afmetingen: 

(omtrek pols + 6 cm) breed x 13 cm hoog 

 

3. Knip de rechthoek uit en leg hem met de goede kant van je stof naar boven voor je. 

De lange kanten van je rechthoek liggen boven- en onderaan. 

4. Sla de bovenrand van je rechthoek 1,5 centimeter naar onder, goede kanten op elkaar. Zet de rand 

vast met knijpertjes of spelden. Let wel: als je spelden gebruikt in kunstleer, heb je blijvende 

gaatjes. 
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5. Plooi de onderkant van de rechthoek (goede kant op goede kant) omhoog tot op 2 millimeter van 

de bovenrand, zodat de overslag tussen twee stoflagen komt te liggen. Zet vast met knijpers of 

spelden. 
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6. Naai links en rechts op de korte kanten vast. Hecht aan begin en einde van je stiksel. 

 

 

7. Strijk twee reepjes kleefkatoen van ongeveer een centimeter breed net naast en aan de 

binnenkant van je stiksel. Knip je hoekjes diagonaal bij tot aan het stiksel. 

 

  

https://girlsinuniformblog.com/


5 

 
https://girlsinuniformblog.com/ 

8. Draai de band met de goede kant naar buiten. Duw de hoekjes in vorm. Flip de overslag naar de 

juiste kant van de polsband. 

 

 

9. Verdeel de band in drie gelijke delen en trek twee verticale lijnen met krijt. Zorg dat de overslag 

mooi op z’n plaats blijft liggen. 
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10. Stik door op de krijtlijnen. Hecht aan begin en einde van je stiksel. 

 

 

11. Neem drukknoppen en bevestigingsmateriaal. 
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12. Meet 1 centimeter van de zijkant van de band en trek met krijt een lijn op je stof. 

Doe hetzelfde aan de andere zijkant. 

 

 

13. Trek drie horizontale streepjes op 1 centimeter van de bovenrand, op 1 centimeter van de 

onderrand en op drie centimeter van de randen. Doe hetzelfde aan de andere zijkant 
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14. Heb je een gaatjestang of attributen om gaatjes te maken met je variotang? Knip een gaatje op elk 

kruispunt van de horizontale en de verticale lijntjes, zowel links als rechts van de band. Daar komen 

nadien de drukknoppen. Geen speciale tang in huis? Geen nood. Met hamer en spijker werkt het 

net zo goed. 

 
 

15. Zet de drukknoppen in de polsband zoals op de foto. Ik koos ervoor de overslag aan de binnenkant, 

tegen de pols, te leggen, maar je kan de overslag net zo goed aan de buitenkant van je band laten 

vallen. Het is maar wat jij het handigste vindt om nadien je spulletjes uit de band te halen.  

Je polsband is klaar! 
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