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Een nuttig hulpje aan uw gereedschap of sleutelbos

Houwtouwen (in het Engels lanyards)
zijn nuttige kleine hulpjes om messen,
gereedschappen, sleutels en andere
uitrustingsvoorwerpen bij de hand te
houden. Meestal krijgen ze een
signaalkleur.

De knoop aan deze touwen wordt
"apenvuist" genoemd en is een klassieke
stop- of sierknoop. In de apenvuist heb
ik een kubusmagneet van het type
W-12-N (www.supermagnete.nl/W-12-N)
geknoopt.

Geschikt om in te knopen zijn alle
kogelmagneten (www.supermagnete.
nl/group/spheres) en kubusmagneten
(www.supermagnete.nl/group/cubes)
van 8 tot 15 m doorsnede respectievelijk
zijdelengte. Voor de apenvuist knoop
gebruikt men het liefst zogenaamd
paracord 550 (parachutekoord) of een 4-
mm-klimtouw. Voor kleinere knopen
werkt ook 3 mm kunststofkoord.

De knoop kan vrij eenvoudig worden
geknoopt. Handleidingen, die laten zien hoe men zo'n apenvuist knoop zelf maakt,
vindt men op Wikiipedia of op andere plekken in het internet. De magneet wordt
er gewoon na de tweede (horizontale) omwikkeling in gelegd.

Een handige videohandleiding vindt u aan het einde van deze bijdrage!

Daarna komt de derde vertikale
omwikkeling. Het aantal lussen probeert
men het liefst van te voren op de
magneet uit. Bij de gebruikte
kubusmagneet met een zijdelengte van
12 mm waren bijvoorbeeld 4 lussen
nodig.

Nu moet men de knoop alleen nog maar
voorzichtig lus na lus aan één uiteinde
beginnend, vasttrekken. Daarbij kan een
kruiskopschroevendraaier of iets
dergelijks handig zijn.
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Door de magnetische apenvuist knoop
wordt de lanyard nog nuttiger, bijv. als
bit- of schroevernhouder. Vooral kleine
schroeven verdwijnen toch vaak,
wanneer ze eenmaal op de grond
vallen – de magneet helpt niet alleen bij
het vasthouden maar ook bij het
terugvinden.

Er zijn natuurlijk nog talloze andere
toepassingsmogelijkheden voor de
apenvuist knoop. De knoop beschermt
bovendien effectief tegen
beschadigingen zoals afsplijten.

Links op de foto staat een houwtouw
met een ingeknoopte kogelmagneet
van het type K-08-C (www.
supermagnete.nl/K-08-C). Hij hangt nu
als sleutelhanger aan het magnetische
sleutelbord FO-2 (www.supermagnete.
nl/FO-2).

Benodigd materiaal per knoop: ca. 80–
100 cm paracord (ca. 0.80 €/m)

Benodigde tijd: ca. 30 minuten

Veel plezier bij het namaken!

In deze video wordt duidelijk en stap voor stap getoond, hoe men zelf een
apenvuist knoop kan maken:
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.nl/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Gebruikte artikelen
FO-2: Sleutelbord magnetisch roestvrij staal 50 cm (www.supermagnete.nl/FO-2)
K-08-C: Kogelmagneet Ø 8 mm (www.supermagnete.nl/K-08-C)
W-12-N: Kubusmagneet 12 mm (www.supermagnete.nl/W-12-N)

Online sinds: 11.05.2011

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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