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Niveau

Benodigdheden

Macrame 

5 mm

• 1 macrame 5mm ( voorbeeld is beige)

• tak of stok

• schaar

Gebruikte knopen:

• weitasknoop

• cordonknoop

Dit patroon is geschikt voor mensen die de basisknopen  al 

beheersen.

Werkbeschrijving

Knip 20 draden van 4 meter.

Stap 1: Bevestig 12 draden dmv de opzetlus aan de stok.

Stap 2: knoop van links naar rechts 6 weitasknopen steeds met 4 

draden.

Stap 3 Sla de eerste en laatste 2 draden over en knoop 3 weitas-

knopen.

Stap 4: Je hebt nu 3 kleine driehoekjes, begin bij de eerste drie-

hoek. De eerste draad van het driehoekje is je leidraad, knoop 3 

diagonale cordonknopen naar de punt 

in het midden toe. De laatste draad 

van het driehoekje is ook de leidraad, 

knoop hiermee 4 cordonknopen tot on-

der in de punt. Herhaal dit bij de vol-

gende 2 driehoeken nogmaals.

Stap 5: Knoop nu vanaf de middelste 

driehoek de diagonalecordonknoop 

verder naar beneden toe. Laat de eer-

ste en de 3 laatste draden hangen, deze 

knoop je niet.

Stap 6: Knoop onder deze punt ^ nog-

maals aan beide zijden een diaginale 

cordonknoop.
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Het patroon is met veel zorg samengesteld, doch Bobbiny is niet aanspra-

kelijk voor eventuele onjuistheden in het patroon.

Stap 7: Nu pak je de 14 draden uit de ^, verdeel die in 2 groepjes 

van 7 en draai deze 2 slagen om elkaar heen. Zodat er een draai in 

het midden ontstaat. Zorg ervoor dat de draden in volgorde blij-

ven zitten, zodat je de eerste draad weer als eerste knoopt.

Stap 8: Maak nu 2 diagonale cordoknopen van  buiten naar binnen 

met deze 7 draden aan elke kant. 

Stap 9: Knoop hieromheen de 2e rij cordonknopen van buiten naar 

binnen. 

Stap 10:  Bevestig aan beide zijden van de hanger 4 draden.

Stap 11: Knoop vanuit het midden 3 diagonale cordonknopen naar 

buiten toe.  De leidraad voor links is de 3e draad, de leidraad 

voor rechts is de 4e draad.

Stap 12: Maak in het midden van de ^ met 4 draden een weitasknoop.

Stap 13: Knoop nu weer diagonale cordonknopen naar het midden 

toe aan beide zijden zodat de ruit gesloten wordt.

Herhaal deze stappen zodat er 4 ruiten onder elkaar komen.

Stap 14: Maak ook 4 ruiten aan de andere buitenkant van de han-

ger.

Stap 15: Maak met de middelste 4 draden onder de ruiten een wei-

tasknoop.

Stap 16: Maak hieronder 2 weitasknopen

Stap 17: Maak hieronder 3 weitasknopen

Stap 18: Maak hieronder 4 weitasknopen

Stap 19: Maak hieronder 3 weitasknopen

Stap 20: Maak hieronder 2 weitasknopen

Stap 21: Maak 1 weitasknoop.

Knip nu de draden aan de onderkant op een leng-

te die je zelf mooi vindt af. ( In het voorbeeld 

zijn de draden van het eerste geknoopte gedeelte 

langer gelaten als het laatste gedeelte).

Knip nu 32 draden van 40 cm, ( soms kan je uit 

de afgeknipte draden nog draden gebruiken die 

lang genoeg zijn)

Stap 22: bevestig nu aan de buitenzijdes van de 

hanger steeds 4 draden dmv de opzetlus. ( zie 

foto). Steeds 4 draden per ruit.

Knip ook al deze draden eventueel nog gelijk.


