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KumiHimo
BAHAN & ALAT :

• Disk KumiHimo berbentuk
lingkaran
• Benang 2 warna
• Gunting

Di Jepang, KumiHimo berarti teknik membuat
kepangan dengan cara menjalin benang / tali.
Biasa digunakan sebagai tali pengikat obi
pada kimono.

• Meteran / penggaris
• Klip kertas
• 2 Ring pengait ukuran kecil
• Kait tutup
• Jepit pemberat

5. Siapkan disk KumiHimo,
dan tarik masing-masing
benang ke celah disk. Jadikan
bulatan hitam pada disk
sebagai patokan.

6. Saat menarik masingmasing benang, perhatikan
simpul ditengah lingkaran
agar selalu rapih.

1. Gunting 2 benang warna
emas, dan 2 benang warna
ungu dengan masing-masing
ukuran 90 cm.

2. Buat simpul seperti gambar
diatas. Benang ungu ada di
atas benang emas.

7. Masukkan klip kertas di
tengah-tengah simpul.
(Gambar dilihat dari bawah
disk).

8. Ambil jepit pemberat
untuk menjepit klip kertas
yang sudah terkait pada disk.

3. Masukkan masing-masing
ujung benang ungu untuk
membentuk simpul seperti
gambar di atas.

4. Tarik benang ungu dan
benang emas sehingga
membuat simpul seperti ini.

9. Perhatian, untuk
memudahkan langkah
selanjutnya, nomor benang
terletak di kanan. Contoh
diatas adalah benang no. 32
dan no. 1

10. Setelah mengetahui
nomor benang, tarik benang
no. 16 pindah menyeberang
keatas ke no. 31

Kini seringkali dikombinasikan dengan
manik-manik untuk dijadikan perhiasan.
Kreasi dari KumiHimo ini bisa dikembangkan
sesuai dengan keinginan Anda.

Tips
oleh:

11. Selanjutnya, tarik benang
no. 1 pindah menyebrang
kebawah ke no. 18

12. Putar disk ke kanan
searah jarum jam. Tarik
benang no. 9 menyeberang
keatas ke no. 23

17. Tarik benang no. 7 pindah
menyeberang ke bawah ke
no. 22

18. Putar kembali disk
ke arah kanan seperti
posisi awal dan lanjutkan
perpindahan pola kepang
benang seperti sebelumnya.

23. Setelah ujung benang sudah rata, buat simpul
tutup seperti pada gambar di atas.

13. Tarik benang no. 25
pindah menyeberang
kebawah ke no. 7

14. Putar kembali disk ke
kanan searah jarum jam.
Tarik benang no. 32 pindah
menyeberang keatas ke
no. 16.

19. Jepit pemberat membantu
pola kepangan gelang lebih
rapat.

20. Inilah tampilan pola
kepang yang Anda buat.

24. Kaitkan ring pengait pada
simpul yang baru saja dibuat

15. Tarik benang no. 18
pindah kebawah ke no. 30

16. Putar kembali disk ke
arah kanan searah jarum jam.
Tarik benang no. 24 pindah
menyeberang ke atas ke no. 6

Hore..
sudah
jadi :)

21. Sisa benang yang
mengait pada disk akan
terlihat seperti diatas.

22. Lepaskan benang dari
celah-celah disk. Potong
benang agar rapih seperti
gambar di atas.

26. Gelang pola kepang
KumiHimo siap digunakan.

25. Lakukan hal yang sama
pada ujung simpul satunya
dan tambahkan kait tutup .

PERHATIAN:
- Ada beragam pola kepang
KumiHimo. Tips ini adalah
dasar yang paling mudah,
selanjutnya dapat disesuaikan
dengan keinginan Anda.
- Ukuran gelang dapat berubah
tergantung pada jenis benang
yang dipakai.
- Ketika Anda ingin istirahat
ditengah pembuatan pola
kepang KumiHimo ini,
pastikan benang berhenti
pada 3 celah disk, seperti
pada gambar no. 10
- Benang 90cm menghasilkan
gelang berukuran ±20cm.

D
perhatiika
ya !! n

