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AFMETING
Lengte ca. 65 cm 

MATERIAAL
Schachenmayr Ma-Ma-Macramé Vol. 2, bol van 500 g
ca. 500 g ≈ 110 m
kl  00092 (stone)    1 bol    
De hoeveelheid kan van persoon tot persoon variëren.

1 houten ring, ca. 6,5 cm Ø
4 houten kralen, ca. 1,5 cm Ø
1 wasknijper om de draden vast te zetten

BASISTECHNIEKEN
Basisbegrippen:
De draden worden bij macramé in 2 categorieën ingedeeld:
Middelste draden: om deze draden heen worden de kno-
pen ingelegd 
Werkdraden: met deze draden worden de knopen gemaakt.
Als het garen heel dun is, kunnen enkele draden samen 1 
draad vormen. Om verwarring te voorkomen worden in de 
uitleg de volgende afkortingen gebruikt om de draden aan 
te geven: MD en WD.

Wikkelknoop:
Met een wikkelknoop wordt de MD en WD aan het begin 
vastgezet of aan het einde van het werk afgewerkt.
De MD en WD worden aan het begin aan een ring vastge-
zet.

Weitasknoop:
Voor de weitasknoop heb je 2 WD (= A en D) en 2 MD (= 
B/C) nodig. 
De buitenste WD A en D worden altijd om de MD B/C heen 
gelegd en geknoopt.
Band met weitasknopen:
Afwisselend de 1e basisknoop van rechts naar links en de 
2e basisknoop van links naar rechts maken.
Er ontstaat een recht band.
Spiraalband
Alleen de 1e basisknoop (= halve weitasknoop) van rechts 

naar links knopen, afwisselend met WD D en WD A werken.
Het band draait nu net als een spiraal.

Verbindingsknoop:
De verbindingsknoop wordt gebruikt om meerdere draden 
met elkaar te verbinden.

Stap-voor-stap-uitleg van de knopen vanaf pag. 4

INSTRUCTIES
De plantenhanger bestaat uit 4 geknoopte banden die aan 
de onderkant netvormig worden geknoopt. Met een wik-
kelknoop worden de banden samengevoegd.

Voorbereiding
Eerst de draden afknippen en neerleggen:
8 draden, lengte 250 cm
2 draden, lengte 30 cm 

Aan de ring bevestigen
Stap 1: hang de ring zo op, zodat je goed kunt werken. De 
8 draden van 250 cm lengte voor de helft door de ring 
heen halen. De 16 draden moeten parallel naar beneden 
kunnen hangen. Met een 30 cm lange draad (= wikkel-
draad) de wikkelknoop met 4 omwikkelingen maken.
(foto 1)

Banden knopen
Stap 2: de 16 draden in 4 groepen van elk 4 draden indelen 
= 4 geknoopte banden.
Stap 3: met het 1e band beginnen en 8 spiraalknopen ma-
ken. (foto 1)
Stap 4: vanaf de laatste knoop 5 cm naar onderen afmeten 
(bij dit deel geen knopen maken). De draden met een was-
knijper vastzetten.
Stap 5: 6 weitasknopen maken. (foto 2)
Stap 6: de beide WD in het midden leggen, de MD naar 
buiten toe leggen. 1 kraal bij de beide middelste draden (= 
nieuwe MD) oprijgen en helemaal naar boven toe schui-
ven. Vanaf de laatste knoop 7 cm naar onderen afmeten en 
bij dit deel geen knopen maken. De draden met een was-
knijper vastzetten, de kraal zit boven de wasknijper. 
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Stap 7:  6 weitasknopen maken. (foto 3)
Stap 8: de andere 3 banden met elk 4 draden op dezelfde 
manier knopen, zodat 4 dezelfde banden ontstaan.
Lengte vanaf de wikkelknopen = ca. 28 cm.

Netvormig deel voor de bloempot
Stap 9: om het netvormige deel voor de bloempot te 
maken, worden de draden opnieuw ingedeeld:
Steeds de rechter MD en de rechter WD van een band 
mit de linker WD en de linker MD van het band ernaas 
bijeennemen = 4x 4 draden. (foto 4)
Stap 10: 7 cm naar onderen afmeten en bij dit deel geen 
knopen maken. 
Stap 11: met steeds 4 draden een verbindingsknoop 
maken. (foto 5)

Stap 12: 13 cm naar onderen afmeten en alle 16 draden 
bijeennemen en bij dit deel geen knopen maken. De 
draden met een wasknijper vastzetten.
Stap 13: met de tweede draad van 30 cm lengte een 
wikkelknoop met 4 omwikkelingen maken. (foto 6)
TIP: de wikkelknoop kan afhankelijk van de afmeting van de 
bloempot verder naar boven of naar onderen toe gemaakt 
worden. Probeer uit op welke plaats de bloempot komt te 
zitten.

AFWERKING
Stap 14: de draden op dezelfde lengte afknippen.
Totale lengte vanaf de ring = ca. 65 cm.
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MACRAMÉKNOPEN STAP-VOOR-STAP

Plantenhanger • S10902 • V.1

WIKKELKNOOP

VERBINDINGSKNOOP

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Stap 1

Stap 1: De draden of de bundeltjes draden moeten parallel aan elkaar verlopen.
Stap 2: Een korte draad (= wikkeldraad) erbij nemen en met een uiteinde een ca. 5 cm lange lus maken, dan de lus 
op de gebundelde draden leggen.
Het lange deel van de draad 1x om de gebundelde draden en de lus heen leggen en een beetje aantrekken. 
Stap 3: Dan van boven naar onderen enkele keren omwikkelen, tot de gewenste lengte van het omwikkelde deel is 
bereikt, daarbij erop letten dat de omwikkelingen heel dicht tegen elkaar liggen. 
Tot slot het uiteinde van de draad door de lus heen halen.
Stap 4: Voorzichtig aan het begin en einde van de draad trekken, zodat de lus in de omwikkelingen verdwijnt. De 
uiteinden afknippen.

De verbindingsknoop kan met een draad of een paar draden uitgevoerd worden.

Stap 1: het einde van de draad van onder naar boven en dan naar links achter de 
verticaal verlopende draad leiden. 
Dan het einde van de draad naar onderen toe door de lus heen halen. 
De knoop strak aantrekken. 
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WEITASKNOOP - BAND IN WEITASKNOOP

Stap 1

Stap 5Stap 2 Stap 3 Stap 4

Stap 6 Stap 7 Stap 8 
band van weitasknopen

Stap 1: De 4 MD- en WD-draden liggen parallel naast elkaar, 
de WD-draden A en D liggen buiten, de MD-draden B/C in het midden.
Stap 2: D van rechts naar links over B/C heen leggen en onder A door.
Stap 3: A van links naar rechts onder B/C heen door leggen.
Stap 4: A van achter naar voren door de lus D heen halen.
Stap 5: A en D voorzichtig aantrekken.
De 1e basisknoop is klaar = 1 halve weitasknoop.
Stap 6: D van links naar rechts over B/C heen leggen en onder A door.
Stap 7: A van rechts naar links onder B/C heen door leggen.
A van achter naar voren door de lus D heen halen.
A en D voorzichtig aantrekken.
De 2e basisknoop is klaar = 1 weitasknoop.
Stap 8: Stap 1 tot stap 7 steeds herhalen. Zo ontstaat een band in weitasknoop.
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HALVE WEITASKNOOP - SPIRAALBAND

Stap 1

Stap 5Stap 2 Stap 3 Stap 4

Stap 6 Stap 7 Stap 8
spiraalband

Stap 1: De 4 MD- en WD-draden liggen parallel naast elkaar, 
de WD-draden A en D liggen buiten, de MD-draden B/C in het midden.
Stap 2: D van rechts naar links over B/C heen leggen en onder A door.
Stap 3: A van links naar rechts onder B/C heen door leggen.
Stap 4: A van achter naar voren door de lus D heen halen.
Stap 5: A en D voorzichtig aantrekken.
De 1e basisknoop is klaar = 1 halve weitasknoop.
Stap 6: De 1e basisknoop herhalen, daarbij A van rechts naar links over B/C heen leggen en 
onder D door. 
Stap 7: D van links naar rechts onder B/C heen en van achter naar voren door lus A heen 
halen. 
A en D voorzichtig aantrekken.
De 1e basisknoop werd herhaald = 2 havle weitasknopen.
Stap 8: Stap 1 tot stap 7 steeds herhalen, zo ontstaat er een spiraalband.
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