
WERKBESCHRIJVING - Macramé armbandje

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

Lidy:”Macramé is weer helemaal hip. Op de lagere school heb ik regelmatig dingen gemaakt met macramé. Ik vond het 
altijd heerlijk om te doen en het is zo leuk dat het weer helemaal terug is. Je kan er alle kanten mee op, ik heb  gekozen 
armbandjes in vrolijke kleuren. Ze zijn niet moeilijk te maken. Je hebt dus zo armbandjes passend bij je nieuwe zomerse 
outfit gemaakt. Combineer de armbandjes in verschillende kleuren.”.”

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Benodigdheden:
Restyle Koord in 3 kleuren, groen, licht roze, donker roze.
Tape

Gereedschap:
Schaar
Aansteker of lucifer
Eventueel een clipboard

Werkwijze:
Knip 1 draad van 50 cm donker roze en 2 draden van 100 cm groen en licht roze.

Knoop de 3 draden op 16 cm aan elkaar vast.
Ik klem het koord op een clipboard maar je kan het ook vast tapen op de tafel.

De korte draad  blijft stil liggen, je kan deze onderaan vast tapen zodat hij strak blijft liggen,  de lange draden zijn je werk 
draden.
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Haal de groene draad onder de korte draad, de donkerroze, door en leg hem over de lichtroze draad heen.
Leg de roze draad  over de korte draad en onder de groene draad door. Gelijkmatig aan trekken. Dit is je eerste knoop.
Nu maak je de knoop aan de andere kant, je begint steeds met de groene draad.
Dit blijf je afwisselen totdat de armband lang genoeg is.
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De begin knoop er uit halen. De werkdraden afwerken, met een naald de draden weg steken, de uit einde kort afknippen en 
met een aansteker kort afbranden zodat het niet los kan gaan.

Leg de uiteinde over elkaar heen en zet ze met een tapje vast.

Neem een stuk draad van 40 cm voor de schuif sluiting,. Leg een knoop in de draad om de uiteinde heen. Maak nu 8 
macramé knopen. Steek de werkdraden weg en band ze af.
Leg een knoopje in de uiteinde. 

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
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De 1e werkdraad zorgt voor de kleur van het randje, daar kan je alle kanten mee op variëren. Maak ze in 1, 2 of 3 kleuren. 
Combineren maar. Hoe meer armbandjes hoe leuker! 
Veel maakplezier.


