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AFMETING
Breedte: ca. 24 cm
Lengte: ca. 48 cm (zonder grepen en franjes)

MATERIAAL
Schachenmayr Ma-Ma-Makramé, bolletje van 250 g
ca. 250 g ≈ 190 m
kl 00002 (natural)     1 bolletje    
De hoeveelheid garen kan van persoon tot persoon verschil-
len.

2 metalen ringen, ca. 15 cm Ø

BASISTECHNIEK MACRAMÉ
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 vol-
gende afkortingen gebruikt om de draden aan te geven: 
MD en WD.

Beginknop:
Met deze knoop worden de MD en WD aan een stuk koord, 
een stok of een ring vastgezet.
Zie uitleg met foto’s: 
Beginknop stap 1 tot 3.

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.
Afwisselend de 1e basisknoop van rechts naar links en de 
2e basisknoop van links naar rechts maken.
Zie uitleg met foto’s: 
Weitasknoop: stap 1 tot 7.

Versprongen weitasknoop
Als de weitasknoop in elke rij verplaatst moet worden, ont-
staat er een netpatroon.
R 1: Begin met de eerste 4 draden en maak er een weitas-
knoop van.
R 2: De eerste twee draden nu opzij leggen, dan  met de 
volgende 4 draden een weitasknoop maken, vanaf 
steeds herhalen, de laatste twee draden opzij leggen.
Rij 1 en 2 steeds herhalen.

Wikkelknoop:
Met een wikkelknoop wordt de MD en WD aan het begin 
vastgezet of aan het einde van het werk afgewerkt.
Zie uitleg met foto’s.
Wikkelknoop stap 1 tot 4.

INSTRUCTIES
Voorbereiding
Eerst de draden afknippen: 
2 draden, 3,5 m lang
60 draden, 3 m lang
15  draden, lengte: 20 cm

Grepen
De 3,5 m lange draden met een enkele knoop bij de metalen 
ring vastzetten. Dan de ring met de draad omwikkelen, 
zodat de ring niet meer te zien is. Het begin en einde aan 
elkaar vastknopen. Dan de uiteinden heel kort afknippen.
De tweede metalen ring op dezelfde manier omwikkelen.

Draden aan grepen vastzetten
1e tasdeel: 30 draden van 3 m lengte paarsgewijs (= 15 
strengen) bundelen en met een beginknoop dicht naast 
elkaar bij een greep vastknopen, daarbij erop letten dat de 
beginknopen de omwikkelingen bedekken = 15 strengen 
met 4 draden.
2e tasdeel: draden op dezelfde manier vastknopen. (foto 1)
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Tas knopen
1e tasdeel: met de 15 strengen van 4 draden 11 rijen in 
versprongen weitasknoop maken, daarbij de rijen heel dicht 
onder elkaar knopen, eindig met een 1e rij. (foto 1)
2e tasdeel: op dezelfde manier maken. 
Dan beide delen als volgt verbinden: eerst beide ringen op 
elkaar leggen, de verkeerde kanten liggen op elkaar. In de 
volgende rij (= 12e rij) bij de beide zijranden steeds 2 draden 
van elke rij van het 1e tasdeel en 2 draden van elke rij van het 
2e tasdeel met een weitasknoop verbinden = in totaal 30 
weitasknopen. Dan nog 6 rijen versprongen weitasknoop 
maken, daarbij de rijen heel dicht onder elkaar uitvoeren = 
18 rijen. (foto 2 en 3)
Voor het middelste deel 8 rijen met versprongen 
weitasknoop maken, maar de afstand tussen de laatste en 
de volgende rij bedraagt 3 cm. (foto 4)
Dan nog 17 rijen met versprongen weitasknoop maken, 
daarbij de rijen weer heel dicht onder elkaar knopen. 
Met een 1e rij eindigen. (foto 5)

Onderkant van de tas
Om de onderkant van de tas te kunnen sluiten, de tas 
plat neerleggen, zodat de grepen op elkaar liggen. Bij de 
onderrand liggen 15 knopen op elkaar. Alle draden mooi 
naar onderen toe leggen. Bij de rechterrand beginnen en 
de 4 draden van de 1e knoop van het voorste tasdeel en 
de 4 draden van de 1e knoop van het tasdeel bijeennemen. 
Dan met deze 8 draden met een wikkelknoop vastzetten, 
hiervoor een draad van 20 cm lengte nemen. In totaal 15 
wikkelknopen bij de onderrand maken.
Alle draden tot 15 cm lengte bijknippen. (foto 6)

AFKORTINGEN
R        = rij(en)
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BEGINKNOOP

Stap 1: Een streng (bv. van MD en WD) dubbelleggen en de lus vóór een stuk koord, een stok of een ring leggen.
Stap 2: De lus naar achteren omvouwen.
Stap 3: De uiteinden van de draden door de lus heen halen en strak naar onderen aantrekken.

Stap 1 Stap 2 Stap 3

WORKSHOP

WIKKELKNOOP

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

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.
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WEITASKNOOP 

Stap 1

Stap 5Stap 2 Stap 3 Stap 4

Stap 6 Stap 7

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.

WORKSHOP
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