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Hundehalsbånd
Knyttevejledning

Gem denne vejledning til senere brug. 
Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal vejledningen følge med. 

Anvendelsesformål

Produktet er tænkt som hobbysæt til at knytte et hundehalsbånd til små til•
 mellemstore hunde med et halsomfang på maks. 40 cm.
Produktet er ikke legetøj og skal være utilgængeligt for små børn. •
Produktet er udviklet til brug i private hjem og er ikke egnet til erhvervsmæssige•
formål. 

FORSIGTIG – fare for din hund

Hold altid opsyn med din hund, især når den løber rundt i skov eller bevoksning. •
Den kan hænge fast med halsbåndet og kan muligvis ikke selv komme fri igen.  
Kontrollér regelmæssigt produktet for skader. Hvis det er beskadiget, må du •
ikke  længere bruge det.

Rengøring

Brug ikke skrappe kemikalier og aggressive eller slibende rengøringsmidler til•
 rengøringen. 

Rens udelukkende produktet med vand og evt. mildt opvaskemiddel.m

Materiale

Snore:                        paracord (nylon)•
D-ring:                        rustfrit stål•
Kliklås:                       plast•

Sådan tager du mål på hunden + beregner snorens længde

Tag altid mål på din hund, mens den står op, så der ikke dannes folder ellerm

poser 
på halsen.
For at beregne den nødvendige længde på det færdige halsbånd skal du læggem

målebåndet rundt om halsen på hunden – det skal sidde til uden at snære –
stik 2 fingre ind under målebåndet som ekstra plads.
For hver centimeter, du måler, skal du bruge ca. 12 cm snor. Eksempel: m

Til et halsomfang på 20 cm skal du bruge ca. 240 cm snor. Kontroller altid
længden endnu en gang direkte på hunden, før du begynder at knytte.
Hvis du vil lave et halsbånd med 2 eller 3 farver, skal du tage hhv. halvdelenm

eller en tredjedel af den beregnede længde i hver farve. 
Altså i vores eksempel: 2 x 120 cm eller 3 x 80 cm snor. 

Længde: ~ 2,8 m

Stykliste

www.tchibo.dk/vejledninger

Varenummer: 339 883



Knytning af et 2-farvet halsbånd

X

1.

Mål halsomfanget, og beregn hvor lang en
snor, der ca. skal bruges (se forsiden).

2.

Sammenføjning af snorene: Varm enderne af snorene med en lighter,
så de bliver bløde, og tryk dem sammen, til de hænger fast sammen. 

3.–5.

Læg snoren dobbelt, og træk de to løse ender gennem kliklåsen som vist på billedet,
først nedefra og op, og derpå oppefra og ned igen, og stram snoren så meget, at der
dannes en løkke. Træk de to løse ender gennem løkken, og stram til. 

6.

Træk D-ringen på halsbåndet, og stik enderne af snoren gennem den
anden del af kliklåsen. 
Bemærk – Kontrollér justeringen af låsene!

!

X

7.

Træk låsen op på den målte halsbånd-
slængde. Kontrollér længden på
hunden, og efterjuster om nødvendigt. 



8.

Fastgør begge låse på en bordplade
fx med tape. 

9.

Stik højre halvdel af snoren – her er det
den mørke – bagom snorene til venstre … 

10.

… stik den venstre – lyse – halvdel af snoren under den
mørke, foran snorene til højre og gennem den mørke 
snors løkke.

11.

Stram knuden. 

12.

De følgende knuder laves på følgende måde:
Den mørke snor skal altid ligge bagved, den
lyse snor skal altid ligge foran …

13.

… den mørke snor skal altid trækkes bagfra
ind gennem løkken, den lyse snor skal altid
trækkes forfra ind gennem løkken. 



14.

D-ringen skal knyttes fast midt på halsbåndet.
Bemærk – den runde side af D-ringen skal
vende udad! 

15.

Fortsæt med at knytte på denne måde, til du
når til afslutningen forneden, klip så enderne
af, så de bliver helt korte …

16.

… og smelt dem sammen med en lighter på bagsiden. 

Færdig!


