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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en 
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Lampjes brengen sfeer in je interieur. Deze macrame-lamp is makkelijk zelf te maken en helemaal hip! Ik koos voor een 
nieuwe kleur Rope, de lila. Een erg tof kleuraccent voor in mijn huis. Voor welke kleur kies jij?

Benodigdheden
Durable Rope, art. 010.87 kleur 396 Lavender (1 bol)

Overige benodigdheden
Stroomkabel (2,5 meter) 
Schroevendraaier
Kabelstripper
Lijmpistool
Rolmaat
Bollamp
Stekker
Schaar
Fitting

Gebruikte knopen
Gedraaide Weitasknoop

Moeilijkheidsgraad
Ervaring 

Afmeting
Ik gebruikte een lamp met een snoer van 2,5 meter, ik zal bij de werkwijze omschrijven hoe je deze lengte aan kan 
passen. 

Werkbeschrijving
Voor deze lamp maak je eerst een basislamp. Hier omheen knoop je met het Rope- garen. 

Prepareer de basislamp als volgt
Stap 1: Knip 2,5 meter stroomkabel af.
Stap 2: Haal de draad door de fitting en schroef de fitting los.
Stap 3: Strip aan beide kanten van de stroomkabel de uiteindes, zodat er ongeveer 1 centimeter koperdraad blootligt. 
Stap 4: Doe de stroomkabel-uiteindes in de fitting en zet deze vast.
Stap 5: Maak de stekker open en schuif de stroomkabel door het stekkerhuls.
Stap 6: Doe de andere stroomkabel-uiteindes in de stekker en zet vast.

Stap 7: Check of de lamp het doet, door er een lamp in te draaien en de stekker in het stopcontact te doen, voordat je 
gaat macrameeën. Draai de lamp er voor het macrameeën weer uit.

Stap 8: Meet 35 meter Rope af. Bepaal het midden van de draad en maak aan beide kanten een bolletje van het draad, 
zodat het lange draad wat handzamer is. 
Stap 9: Leg de Rope op tafel, met een bolletje aan de linkerkant en een bolletje aan de rechterkant.
Stap 10: Leg de basislamp op het Ropegaren (in het midden), met de stekker omhoog.  
Stap 11: Macrame nu het snoer vanaf de stekker tot aan de fitting met de gedraaide weitasknoop (beschrijving van de 
knoop volgt hieronder). Als je het volledige snoer hebt geknoopt, knip je 1 de van de 2 draden Rope af (laat een stukje van 
ongeveer 3 centimeter over). Leg dit stukje Rope over de fitting. Het andere stuk Rope wikkel je strak over het uiteinde 
van de draad, om de fitting heen, zodat deze mooi is weggewerkt. Lijm het uiteinde vast aan de fitting en knip af.

Stap 12: Draai de bollamp in de fitting en hang de lamp op een mooi plekje. 

Mocht je het snoer willen aanpassen aan een andere lengte hou dan voor het Rope het volgende aan: aantal meter 
stroomkabel x 7 x 2 = meters Rope.
Voorbeeld: Voor een stroomkabel van 2,5 meter heb je 35 meter Rope nodig (2,5 x 7 =17,5; 17,5 x 2= 35)
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Uitleg Gedraaide Weitasknoop
Gebruik het stroomdraad als inlegdraad. Dit betekent dat je om deze draad heen knoopt. Leg het Rope-garen horizontaal 
op tafel, met aan beide kanten een bolletje. Leg de stroomkabel er in het midden overheen, met de stekker aan de 
bovenkant.

Stap 1: Leg de linkerdraad in een bochtje over de inlegdraad, je hebt nu een soort 4 gevormd.
Stap 2: Leg de rechterdraad naar beneden over de linkerdraad, haal de rechterdraad onder de inlegdraad door en door 
de 4 naar boven.
Stap 3: Trek de beide Rope-draden strak aan.
Stap 4: Herhaal bovenstaande, begin steeds aan de linkerkant. Hierdoor zal je draad vanzelf draaien en een soort spiraal 
vormen. 
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