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De tweede Han er naast
Zet de eerste Han in halve-maan-vorm (foto 42) en doe 
hetzelfde met de volgende Han (foto 43). 
Ga aan de buitenkant staan, waar twee Han bij elkaar 
komen. Zet ze zo dat ze even hoog zijn (foto 44) en schuif 
ze in elkaar, te beginnen met de onderkanten. Ze moeten 
vrij moeiteloos in elkaar ‘klikken’. Er is nu een zigzag rij 
dubbele latjes ontstaan (foto 45 t/m 47 en figuur 3a).
Als het niet lijkt te passen, is de kans groot dat bij het 
begin de beide Han niet even hoog waren.

In elkaar schuiven van de Han

figuur 3a: 
de plek van het Han-touwtje, 
van buitenaf gezien

Verbinden van de Han

Haak het lusje van het bindtouw om het binnen-bovenste lat-einde, snoer met het 
touw het buiten-bovenste lat-einde tegen zijn maatje aan, steek de bundel touw door 
het rechter gat, haal het door het eerste midden-gat weer terug om het volgende lat-
einde tegen zijn maat aan te trekken, steek de bundel door het linker gat om het 
volgende lat-einde vast te snoeren. (foto 48 t/m 49 en figuur 3b)

Bij iedere slag klem je zo het korte eindje 
tegen zijn ‘lange maat' aan. Onderaan het 
lint een keer extra om de latjes heen 
wikkelen en tussen twee latjes 
vastklemmen, zodat het touw niet op de 
grond hangt.

figuur 3b:  het vastmaken 
van het Han-touwtje

Gebruikte Mongoolse woorden: Han = muurdeel

Wanneer je midden-achter begint, is het essentieel dat je deze Han zo goed 
mogelijk met ‘het midden’ recht tegenover de ingang zet. Hoe nauwkeuriger dit 
in het midden staat, hoe makkelijker het wordt om de rest van het frame op te 
zetten en recht te krijgen.


