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

Dit patroon is ontworpen door Mieke Til 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.

Vrolijk je sleutelbos, tas of rugzak op met deze leuke macramé sleutelhangers! Ga aan de slag met kralen in jouw 
favoriete kleur of verras een van je vriendinnen met een gepersonaliseerde sleutelhanger. Met gebruik van een musceton 
haak kan je jouw sleutelhanger vastklikken aan een tas, broek of juist omdoen als armband! Verder is er voor het garen 
keuze uit maar liefst 24 kleuren, dus genoeg keuze! Voor welke kleur ga jij? Alvast veel plezier met maken!

Benodigdheden
Durable Macramé, art. 010.6 kleur 2133 Dark mint, 2211 Curry
Durable Silicone Hexagon kraal 17mm, art. 020.1027
Durable Siliconen Letterkralen 12mm, art. 020.1103
ReStyle Musceton haak 40mm, art. 016.10645
ReStyle Sleutelring Flower, art. 016.10793

Overige benodigdheden
Grote naald
Schaar
Tang

Gebruikte knopen (zie laatste pagina’s voor instructiefoto’s)

Festonknoop: De festonknoop is de beginknoop waarmee het garen aan de sleutelhanger wordt bevestigd. Vouw het 
koord dubbel (foto 1) en vouw de lus over de sleutelhanger heen naar achteren (foto 2). Haal de twee koordeinden dan 
door de lus heen en trek de draden strak aan (foto 3).

Weitasknoop: Leg de twee linkerdraden over de twee middelste draden (foto 4). Leg de rechterdraden dan over de 
linkerdraden en onder de middelste draden door de lus (foto 5). Trek de draden dan voorzichtig strak, dit is een halve 
weitasknoop (foto 6). Herhaal dan dezelfde stappen, maar dan gespiegeld (foto 7,8). Dit is een hele weitasknoop (foto 9).

Sterknoop: Leg twee draden verticaal en leg hier twee draden horizontaal overheen, laat de draden elkaar in het midden 
kruisen (foto 10). Neem de bovenste draden en vouw deze over de draden ernaast, zo ontstaat er een lus (foto 11). 
Herhaal deze stap voor de rest van de draden (foto 12,13). Haal de laatste draden dan door de eerste lus (foto 14). Trek de 
draden dan voorzichtig aan (foto 15).

Wikkelknoop: Met een wikkelknoop worden de draden aan het begin of einde van je sleutelhanger afgewerkt. Neem je 
wikkeldraad en leg deze met een lus op je draden bundel (foto 16) wikkel dan je draad van boven naar beneden om je 
draden bundel heen totdat de gewenste lengte is bereikt (foto 17). Haal nu het uiteinde van je wikkeldraad door de lus 
(foto 18) en trek het uiteinde van je wikkeldraad en het begin van je wikkeldraad voorzichtig aan (foto 19).

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmeting
Sleutelhanger 1: 20 cm lang en ca. 2 cm breed
Sleutelhanger 2: 13 cm lang en ca. 2 cm breed 

Patrooninformatie en tips
Sleutelhanger 1 wordt gemaakt met vijf letterkralen. Als je meer of minder kralen wil gebruiken dan kan dat natuurlijk, 
gebruik dan meer of juist minder weitasknopen om ervoor te zorgen dat je sleutelhanger de gewenste lengte wordt.

De gaatjes in de kralen zijn vrij klein. Hierdoor wordt het wat moeilijker om de kralen aan te rijgen door twee 
draaduiteindes. Om dit makkelijker te maken steek je de twee draaduiteindes door een dikke borduurnaald of wolnaald. 
Je kan een tang gebruiken om de naald goed vast te houden. Zo kan je de kralen makkelijker aanrijgen.
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Werkbeschrijving
Sleutelhanger 1
Stap 1: Knip één draad van 30 centimeter, één van 80 centimeter en twee draden van 240 cm.

Stap 2: Vouw de stukken van 80 centimer en 240 centimeter dubbel en bevestig ze aan de muscetonhaak met een 
festonknoop. Het stuk van 80 centimeter komt in het midden.

Stap 3: Knoop een halve weitasknoop, laat dan ca. 1,5 cm leeg en 
knoop hieronder drie hele weitasknopen.

Stap 4: Nu kunnen we beginnen met het aanrijgen van de letterkralen. 
Knoop na iedere kraal een hele weitasknoop zodat de kraal goed op 
zijn plek blijft zitten.

Stap 5: Knoop nu nog twintig hele weitasknopen.

Stap 6: Vouw je sleutelhanger door de helft en knoop de draden bij 
elkaar met een wikkelknoop. Knip het uiteinde van de wikkeldraad en 
de draden die aan de bovenkant uitsteken netjes af en je sleutelhanger 
is klaar voor gebruik!

Sleutelhanger 2
Stap 1: Knip één draad van 30 centimeter, één draad van 40 centimeter en vier 
draden van 70 cm.

Stap 2: Bevestig je draad van 40 cm met een festonknoop aan de 
bloemsleutelhanger. Rijg daarna een leuke kraal aan je sleutelhanger.

Stap 3: Maak nu met de vier draden van 70 centimer een sterknoop. Als je de 
draden van de sterknoop gaat aantrekken, pak dan je bloemsleutelhanger en 
stop de twee draden door het midden van je sterknoop heen. Trek de draden 
goed aan, zodat je sterknoop vast blijft zitten (foto 20).

Stap 4: Ga nu verder met het maken van meerdere sterknopen. Ik heb er tien 
gemaakt, maar als je wil kan je er meer of minder knopen. Zorg ervoor dat de 
twee draden altijd in het midden blijven en dat je sterknoop hier omheen 
geknoopt wordt.

Stap 5: Werk je sleutelhanger af met een wikkelknoop en knip de onderste 
draden van je sleutelhanger op de gewenste lengte.

Veel plezier ermee!
Liefs, Mieke

 Instructiefoto’s
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