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AFMETING
ca. 32 x 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 stok of tak), ca. 40 cm lang

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.

Beginknop:
Met deze knoop worden de MD en WD aan een stuk koord, 
een stok of een ring vastgezet.

Ribbelknoop:
Voor de ribbelknoop heb je een WD en een MD nodig. De 
ribbelknoop kan horizontaal, verticaal of diagonaal uitge-
voerd worden, daarbij bepaalt de MD de richting.
Verticale ribbelknoop
Deze knoop wordt gebruikt om een deel horizontaal af te 
scheiden. Hiervoor heb je een extra draad nodig, die aan 
de verticaal verlopende MD vastgeknoopt wordt.
Diagonale ribbelknoop
Als er van links naar rechts gewerkt wordt, is de linkerdraad 
de MD. Als er van rechts naar links gewerkt wordt, is de 
rechterdraad de MD. Voor een diagonale lijn wordt de der 
MD diagonaal over de WD gelegd.

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.

Diagonaal versprongen weitasknopen 
In de 1e rij worden voor elke knoop 4 draden gebruikt. In de 
2e rij worden de knopen 2 draden naar links resp. naar 
rechts verplaatst, zodat de MD nu WD worden.
Aan de zijkanten wordt er steeds met 2 draden niet gewerkt 
(diagonaal naar rechts) of er worden 2 draden erbij geno-
men (diagonaal naar links). Je kunt de knopen ook met 3 
draden laten verspringen.

Kroonknoop:
Voor de kroonknoop heb je 2 draden nodig, die tot een 
kleine vierkante sierknoop verwerkt worden.

Stap-voor-stap-uitleg van de knopen vanaf pag. 7

INSTRUCTIES
TIP: de afzonderlijke stappen voor de wanddecoratie staan 
in het schema op pag. 6.
Voor de duidelijkheid hebben  wij de 32 draden van links 
naar rechts genummerd.
Op de foto’s 1 tot 11 zie je stap voor stap hoe de draden 
geknoopt moeten worden. 

Voorbereiding
Eerst de draden afknippen en neerleggen:
1 draad, lengte 80 cm
1 draad, lengte 200 cm
20 draden, lengte 300 cm
4 draden, lengte 400 cm 
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De wanddecoratie is symmetrisch samengesteld. Je begint 
in het midden en werkt dan naar de zijkanten toe. 
Bij de buitenranden zitten 2 verschillend lange spiraalban-
den die pas tot slot geknoopt worden.

Stap 1: eerst de 16 draden van 300 cm lengte  aan de stok 
of tak vastzetten: van links naar rechts elke draad met een 
beginknoop heel dicht naast elkaar vastzetten. 
Voor de duidelijkheid worden de 32 draden van links naar 
rechts genummerd, zie ook schema op pag. 6.
Stap 2: met de draad van 200 cm lengte van links naar 
rechts direct onder de beginknopen 32 verticale ribbelkno-
pen maken. 
Stap 3: met de draden 15 tot 18 een weitasknoop maken. 
Links en rechts van deze middelste knoop steeds van 4 dra-
den weitasknopen maken, daarbij aan de linkerkant steeds 
met de linkerdraad van de vorige knoop en 3 andere dra-
den werken (15-14-13-12; 12-11-10-9; 9-8-7-6; 6-5-4-3) en 
de knoop diagonaal laten verlopen; aan de rechterkant in 
spiegelbeeld uitvoeren, daarbij steeds met de rechterdraad 
van de vorige knoop en 3 andere draden werken (18-19-20-
21; 21-22-23-24; 24-25-26-27; 27-28-29-30).
Nog een 2e rij met 9 knopen op dezelfde manier maken. 
(foto 1)

Stap 4: met de draden 13 tot 20 verder werken; daarbij  
3 cm naar onderen afmeten en met de 8 draden weitas-
knopen maken, hiervoor steeds 2 draden als 1 draad ver-
werken. (foto 2)

Stap 5: 2 cm naar onderen afmeten en met de draden 13 
tot 16 een band met 4 weitasknopen maken, ook met de 
draden 17 tot 20.
Met de draden 15 tot 18 een band met 4 weitasknopen 
maken. De draden 13 en 14 resp. de draden 19 en 20 laten 
hangen. Dan deze draden weer erbij nemen en met de 
draden 13 tot 16 een band met 4 weitasknopen maken, 
ook met de draden 17 tot 20.  (foto 3)

Stap 6: aan de linkerkant met draad 1 beginnen, 11 cm naar 
onderen afmeten, dan van linksboven naar rechtsonder 5 
diagonale ribbelknopen maken, dan met draad 12 begin-
nen, van rechtsboven naar linksonder in spiegelbeeld 5  
diagonale ribbelknopen maken. 
Stap 7: stap 6 op 1 cm afstand herhalen. 
Stap 8: aan de rechterkant met de draden 21 tot 32 stap 6 
en stap 7 net als aan de linkerkant werken. (foto 4)

Stap 9: aan de linkerkant met de draden 5 tot 8 net onder 
het midden van de diagonale ribbelknopen een weitas-
knoop maken. Links en rechts van deze middelste knoop 
nog 2 weitasknopen maken, daarbij aan de linkerkant 
steeds de beide linkerdraden van de vorige knoop en nog 2 
draden erbij nemen (6-5-4-3; 4-3-2-1) en de knoop diago-
naal laten verlopen; de rechterkant in spiegelbeeld maken, 
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daarbij de beide rechterdraden van de vorige knoop en nog 
2 draden erbij nemen (7-8-9-10; 9-10-11-12). 
Dan vanaf beide kanten een weitasknoop naar het midden 
toe maken, zodat er een ruit ontstaat, met de draden 5 tot 
8 in het midden met een weitasknoop eindigen. 
Stap 10: aan de rechterkant met de draden 25 tot 28 be-
ginnen, stap 9 net als aan de linkerkant uitvoeren. (foto 5)

Stap 11: aan de linkerkant met draad 1 beginnen, 5 cm naar 
onderen afmeten, dan van linksonder naar rechtsboven 5 
diagonale ribbelknopen maken, dan met draad 12 begin-
nen, van rechtsonder naar linksboven in spiegelbeeld 5  
diagonale ribbelknopen maken.
Stap 12: stap 11, maar 1 cm onder de vorige rij met knopen 
herhalen, daarbij na de eersten 5 diagonale ribbelknopen 
met draad 7 van linksboven naar rechtsonder in spiegel-
beeld 5 diagonale ribbelknopen maken, dan nog 4 diago-
nale ribbelknopen met de draden 13 tot 16 maken. Nu is 
de linkerkant met het midden verbonden. 
Stap 13: aan de rechterkant beginnen, met de draden 21 
tot 32 stap 11 en Stap 12 in spiegelbeeld t.o.v. de linkerkant  
uitvoeren. (foto 6)

Stap 14: in het midden met de draden 15 tot 18 direct on-
der de laatste ribbelknopen beginnen, een band met 3 wei-
tasknopen maken. 
Stap 15: met de draden 13 tot 16 1 cm onder de laatste 
weitasknoop een band met 2 weitasknopen maken, ook 
met de draden 17 tot 20.
Stap 16: met de draden 15 tot 18 2 cm vanaf de laatste 
weitasknoop nog een weitasknoop maken. (foto 7)
Stap 17: met de draden 13 tot 16 2 cm vanaf de laatste 
weitasknoop een band met 2 weitasknopen maken, ook 
met de draden 17 tot 20.
Stap 18: stap 16 en 17 herhalen. 

Stap 19: aan de linkerkant met de draden 5 tot 8 direct 
onder de middelste ribbelknoop een band met 3 weitas-
knopen maken.
Stap 20: met de draden 3 tot 6 1 cm onder de laatste wei-
tasknoop een band met 2 weitasknopen maken, ook met 
de draden 7 tot 10.
Stap 21: met de draden 5 tot 8 2 cm vanaf de laatste wei-
tasknoop nog een weitasknoop maken. (foto 8)
Stap 22:  aan de rechterkant  met de draden 23 tot 30 stap 
19 tot stap 21 net als aan de linkerkant uitvoeren. (foto 8)

Stap 23: met de draden 3 tot 6 2 cm vanaf de laatste wei-
tasknoop een band met 2 weitasknopen maken, ook met 
de draden 7 tot 10.
Stap 24: stap 21 en 23  herhalen. 
Stap 25: met de draden 5 tot 8 1 cm eronder een band met 
3 weitasknopen maken. 
Stap 26: aan de rechterkant met de draden 23 tot 30 stap 
23 tot stap 25 net als aan de linkerkant uitvoeren. (foto 9)
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Stap 27: aan de linkerkant  met de draden 1 en 2  
5 cm naar onderen afmeten en een kroonknoop maken, 
vanaf  3x herhalen. 
Stap 28: aan de rechterkant  met de draden 31 en 32 stap 
27 net als aan de linkerkant uitvoeren. 
Stap 29: aan de linkerkant  met de draden 11 en 12  
11 cm naar onderen afmeten en een kroonknoop maken, 
vanaf  1x herhalen. 
Stap 30: aan de rechterkant  met de draden 21 en 22 
stap 29 net als aan de linkerkant uitvoeren. (foto 10)

Spiralbanden voor de zijkanten
Stap 31: aan de rechterkant bij de stok beginnen. Naast het 
middelste deel 2 draden met 400 cm lengte en 2 draden 
met 300 cm lengte met een beginknoop bij de stok vast-
zetten, de kortere draden zitten rechtsbuiten.
Stap 32: met de lange draden een spiraalband met 108 
knopen maken, met de korte draden een spiraalband met 
75 knopen maken. 
Stap 33: dan alle 4 draden bijeenmene en met een wikkel-
knoop afwerken.
TIP: voor de wikkelknoop kun je afknipte stukjes draad van 
het middelste deel nemen.
Stap 34: stap 31 tot 33 aan de linkerkant in spiegelbeeld 
uitvoeren. (foto 11)

AFWERKING
De draden van het middelste deel van de wanddecoratie 
aan de onderkant op dezelfde lengte afknippen.
De draad met 80 cm lengte rechts en links van het ge-
knoopt deel aan de stok vastzetten om de wanddecoratie 
op te hangen.
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MACRAMÉKNOPEN STAP-VOOR-STAP

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

VERTICALE RIBBELKNOOP

Van links naar rechts
Stap 1: als WD wordt met een extra draad gewerkt 
(rood), de MD (zwart) hangt verticaal naar onderen 
toe. Met de WD van links in verticale richting om de 
MD wikkelen.
Stap 2: de WD twee keer om de MD heen wikkelen.
Stap 3: de WD een beetje aantrekken en de beide 
lussen naar elkaar toe schuiven. Stap 1 Stap 2 Stap 3

DIAGONALE RIBBELKNOOP

Van linksboven naar rechtsonder / rechtsboven
Stap 1: de 1e draad van links (zwart)  als  WD 
gebruiken, de 2e draad (rood) als WD gebruiken. De 
MD diagonaal  naar rechts over de WD heen leggen. 
De WD om de MD heen leggen.
Stap 2: de WD een tweede keer om de MD heen 
leggen.
Stap 3: de WD een beetje aantrekken en de beide 
lussen naar elkaar toe schuiven.

Stap 2 Stap 3Stap 1

Stap 4: de volgende draad als WD gebruiken en de volgende knoop maken, daarbij deze een 
beetje naar onderen resp. naar boven toe verplaatsen, zodat er een diagonale lijn ontstaat. 

Van rechtsboven naar linksonder / linksboven
Stap 1: de eerste draad aan de rechterkant als MD gebruiken, de 2e draad als WD gebruiken. 
De MD diagonaal naar links over de WD heen leggen.
Stap 2: de knoop net als hierboven beschreven uitvoeren, maar in de andere richting. 

Stap 4

Stap 4

Meerdere knopen verticaal naast elkaar
Stap 4: de volgende verticale draad aan de linkerkant is de volgende MD. Met de WD volgens 
de uitleg hierboven de volgende knoop maken en zo verder werken totdat met alle MD 
gewerkt werd.

WORKSHOP

Lees ook de gebruikersvoorwaarden van deze instructies op onze website.
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KROONKNOOP

Stap 1: de 1e draad van links (rood) als WD, de 2e 
draad (zwart) als MD gebruiken. 
De WD naar rechts dwars over de MD heen leggen.
Met de WD rechts van de MD een lus maken en de 
draad onder de MD dwars naar de andere lant terug 
leiden. Links een lus maken en de WD weer dwars 
onder de MD heen leggen.

Stap 2 Stap 3Stap 1

Stap 2: de MD links naar boven  toe leggen en vanaf de achterkant bij de lus van de WD  naar voren toe halen en 
dan bij de onderste lus van de WD naar onderen toe brengen. 
Stap 3: de draden voorzichtig aantrekken, zodat er een mooi vierkantje ontstaat.

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.

WORKSHOP
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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.

WORKSHOP
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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.

WORKSHOP
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