
 

Trucje 6: De magische knoop

1. Zorg dat de bundels met lijnen van de linkerriser gescheiden 
zijn van die van de rechter riser. Zorg dat je alle line-overs van 
het scherm haalt. Laat iemand de riser die je wilt ontknopen 
vasthouden zodat de lijnen min of meer gestrekt zijn. 

2. Loop naar het scherm en pak de middelste A-lijn helemaal bij het 
scherm vast. De lijn dus die het dichtst bij het midden van het 
scherm vast zit. 

 Houd de lijn vast en volg hem helemaal tot aan de riser. Je komt 
enkele keren een punt tegen waar twee lijnen bij elkaar komen, 
maar blijf de lijn vasthouden. 

3. Je helper mag nu de riser loslaten. Je hebt nu een A-lijn in je 
handen met daaronder een warboel aan lijnen en de riser. 

 Terwijl je de A-lijn nog steeds vasthoudt haal je alle andere lijnen 
over de riser heen. Zorg dat ze ook echt overal overheen gaan, 
ook over de remtokkel bijvoorbeeld. Zorg dat de remtokkel goed 
vast blijft zitten aan het magneetje of drukkertje. De bos met 
knopen kan nogal vast zitten, peuter de bos dan zover open dat 
de hele riser erdoorheen kan, zonder de A-lijn los te laten!

4. Nu heb je als het goed is de A-lijn met bovenste A-riser helemaal 
vrij. Schud de andere lijnen los en haal een eventuele draai eruit.

 Check alle lijnen en...opgelost!

Kijk de video op youtu.be/LuLwObPKZYE

       Scheid de linker- en rechterriser van elkaar        Pak de middelste A-lijn helemaal bij het scherm vast

       Houd de A-lijn vast        Opgelost!
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Uit de

We zeggen het maar eerlijk: beter goed gejat dan slecht verzonnen. Op internet ging een tijdje geleden een filmpje 

rond van Xavier Beauvallet van Air Bulle Parapente uit Lumbin (de landing van St. Hilaire in Frankrijk). Daarin 

haalt hij met één simpele handeling alle knopen uit de lijnen van een paraglider. De reacties op het filmpje uit onze 

paragliding-omgeving variëerden van: “Wist je dat nog niet?” tot “Dat wist ik nog niet!” Vandaar dat we deze truc 

graag met je delen. 
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