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Niveau

Benodigdheden

Jumbo

• 1 jumbo 100m. ( olivegreen)

• tak of stok

• schaar / meetlint

Gebruikte knopen:

• weitasknoop

• dotweitasknoop

• cordonknoop

• wrap knoop

Dit patroon is geschikt voor mensen die de basisknopen  al 

beheersen.

Werkbeschrijving

Knip 10 draden van 8,5 meter.

Stap 1: Bevestig alle draden dmv de opzet-

lus aan de stok.

Stap 2: knoop van links naar rechts 5 wei-

tasknopen steeds met 4 draden.

Stap 3 Sla de eerste en laatste 2 draden 

over en knoop 4 weitasknopen.

Stap 4: Sla de eerste en laatste 4 draden 

over en knoop 3 weitasknopen.

Stap 5: sla de eerste en laatste 6 draden 

over en knoop 2 weitasknopen.

Stap 6: Sla de eerste en de laatste 8 dra-

den over en knoop 1 weitasknoop.

Stap 7:  Knoop nu vanaf links buiten een diagonale cordonknoop, 

de eerste draad is je leidraad.

Knnop dezelfde cordonknoop ook vanaf rechts buiten, daar is de 

laatste draad je leidraad,

Stap 8: Sla de eerste en laatste 3 draden over en knoop onder de 

vorige cordonknoop nog  een diagonale cordonknoop.
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Stap 9: Knoop met de eerste 6 draden een weitasknoop met dubbele 

draad, met de hoogte gelijk aan de punt van de cordonknoop.

Knoop ook met de laatste 6 draden een weitasknoop met dubbele 

draad.

Stap 10: Knoop vanuit het midden naar buiten een diagonale cor-

donknoop naar links en naar rechts buiten, sla de buitenste 3 

draden over.

Stap 11: knoop hieronder nog een diagonale cordonknoop met alle 

draden.

Stap 12:  Knoop  onder de ^ een weitasknoop 

Stap 13: Knoop 2 weitasknopen met 2 draden van de vorige knoop en 

de 2 volgende draden. Knoop nu aan beide zijdes nog 3 weitaskno-

pen op deze manier.

Stap 14: Knoop nu in het midden van de ^ 2 weitasknopen recht on-

der elkaar, hier maken we een dot weitasknoop van. Door de mid-

delste 2 draden nu van voor naar achter over deze knoop te trek-

ken, trek hem achter de knopen langs naar beneden. Trek deze 

strak aan en maak nu nog een strakke weitasknoop hieronder zodat 

het een mooi bolletje wordt.

Stap 15: Knoop nu van buiten naar binnen weer weitasknopen naar 

beneden in de punt zoals je hierboven ook hebt gedaan.

Stap 16: Knoop 2 diagonale cordonknopen van buiten naar binnen 

onder de weitasknopen.

Stap 17: Sla 6 cm over en maak met de 

middelste 4 draden een weitasknoop.

Stap 18: Sla 6 draden over en maak 2 

weitasknopen, sla de laatste 6 draden 

ook over.

Stap 19: Maak met de middelste 4 dra-

den een weitasknoop. Maak 5 cm onder 

deze knoop nog een weitasknoop met 

dezelfde draden.
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Vanaf nu knopen we de voorkant van je hanger:

Stap 20: Pak nu de eerste 2 en de 

laatste 2 draden maak hiermee een 

weitasknoop maak deze op 35 cm leng-

te gemeten vanaf de cordonknoop 

waar je draad uitkomt.

Stap 21: Maak hieronder 2 weitaskno-

pen met draad 3,4 en 17,18.

Stap 22: Maak 3 weitasknopen gebruik 

voor de eerste knoop draad 5,6 en 

voor de laatste knoop draad 15,16.

Stap 23:  maak nu een weitasknopen 

met de 2 buitenste draden van de ach-

terkant en de buitenste draden van 

de voorkant. Doe dit aan beide zij-

den. Maak met de middelste 8 draden 

ook nog 2 weitasknopen weitasknopen zodat je 4 knopen op een rij 

hebt.

Stap 24: Maak 3 weitasknopen door de eerste en laatste 2 draden 

over te slaan.

Stap 25: Maak nu aan de achterkant / zijkant 

nog een weitaskno op met 2 draden van de 

achterkant en 2 draden van de voorkant zo-

dat deze aan de rand van de onderkant van je 

bloempot komen.  Doe dit ook aan de andere 

zijde.

Stap 26:  Knip 1 draad van 75 cm af en maak 

hiermee een wrap knoop om alle draden heen.

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

kelijk voor eventuele onjuistheden in het patroon.


