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knopen
basisinstructies
Macramé

Instructies voor beginners
MACRAMÉ - De kunst van het knopen. 

Op het eerste gezicht zien de knoopprojec-
ten er erg ingewikkeld uit. Als je deze

basisinstructies echter nader bekijkt en als
leidraad gebruikt, begrijp je het al snel.

Inhoud:
weitasknoop
Spiraalknoop
halve weitasknoop
verspringende weitasknoop

Diagonale dubbele halve steek
Verticale dubbele halve steek
Overhandse knoopSpiralknoten
Lusknoop
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Opzetknoop: Spiraalknoop:

De linker werkdraad 
over de twee vuldra-

den leggen, maar onder 
de rechter werkdraad 
leggen.

De rechter werk-
draad over de twee 

vuldraden leggen, maar 
onder de linker werkdraad 
leggen.

Afhankelijk van hoe 
je verder knoopt, kan 

de lus of aan de voorkant 
of aan de achterkant zijn.

De rechter werk-
draad onder de 

vuldraden en door de 
ontstane lus van de linker 
werkdraad halen.

De linker werkdraad 
onder de vuldraden 

en door de ontstane lus 
van de rechter werkdraad 
halen.

Lus op de achter-
kant.

De knoop aantrek-
ken en opnieuw 

met de linker werkdraad 
beginnen. Als je de knoop 
voortdurend herhaalt, 
ontstaat er een spiraal.

De knoop aantrekken 
en weer opnieuw 

beginnen met de rechter 
werkdraad. Als je de knoop 
voordurend herhaalt, ont-
staat er een spiraal.

Halve weitasknoop - naar links gedraaid

Halve weitasknoop - naar rechts gedraaid

Het koord in het mid-
den dubbel vouwen  

om een lus te vormen. 
Plaats hem over de staaf 
en trek beide draden er-
door. Trek de knoop aan.

Deze knoop wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het bevestigen van de strengen aan 
bijvoorbeeld een ring, staaf of tak.

Bij de spiraalknoop kan men kiezen tussen de linksom 
of rechtsom draaiende spiraalknoop.
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Weitasknoop- linksom
Bij de weitasknoop maakt men ook onderscheid tussen de weitasknoop die linksom 
of rechtsom draaid. Deze twee knopen kunnen echter ook afwisselend achter el-
kaar worden geknoopt. De weitasknoop wordt ook wel vierkante knoop genoemd.

De linker werkdraad 
over de twee vuldra-

den leggen, maar onder 
de rechter werkdraad 
leggen.

Nu met de rechter 
werkdraad beginnen.

De rechter werk-
draad onder de 

vuldraden en door de 
ontstane lus van de linker 
werkdraad halen.

Ga precies hetzelfde 
te werk als in stap 2, 

maar dan in omgekeerde 
richting.

De knoop aantrek-
ken.

De knoop aantrek-
ken. De lus is linksom.

Weitasknoop - linksom

Schlaufe

De rechter werk-
draad over de beide 

vuldraden maar onder de 
linken werkdraad leggen.

Ga precies hetzelfde 
te werk als in stap 2, 

maar dan in omgekeerde 
richting.

De linker werkdraad 
onder de vuldraden 

en door de ontstane lus 
van de rechter werkdraad 
halen.

De knoop aantrekken. 
De lus is rechtsom.

Schlaufe

De knoop aantrekken 
en weer met de lin-

ker werkdraad beginnen.

Wordt de weitas-
knoop linksom en 

rechtsom afwisselend 
geknoopt, ontstaat dit 
patroon.

Weitasknoop - rechtsom
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Verspringende weitasknoop: Diagonale dubbele 
halve steek:Met de verspringende weitasknoop wordt de weitasknoop in elke rij verspringend 

geknoopt. Hierdoor ontstaat een netwerk van knopen. Deze knoop is ideaal voor 
het maken van hangmanden of voor het knopen van vlakken. De dubbele halve steek kan zowel horizontaal, verticaal als diagonaal worden ge-

knoopt. Deze knoop is ideaal voor het verdelen van verschillende knooptechnieken 
c.q. om het geheel af te werken.

Bij deze knoop kan 
met een willekeurig 

aantal strengen worden 
geknoopt. Het aantal dra-
den moet altijd deelbaar 
zijn door 4. Bij deze knoop kan 

met een willekeurig 
aantal strengen worden 
geknoopt.

Maak opnieuw een 
lus met dezelfde 

werkdraad en fi xeer deze 
opnieuw.

Deze twee rijen wor-
den afwisselend her-

haald. De afstand tussen 
de rijen kan naar believen 
worden gekozen.

In de eerst rij wordt 
de weitasknoop met 

steeds 4 draden van links 
naar rechts geknoopt.

Leg de vuldraad al 
diagonaal over de 

strengen. Deze kan ook 
met een stuk plakband 
worden gefi xeerd. De 
streng wordt alleen om-
knoopt.

De vuldraad met een 
andere werkdraden 

omwikkelen.

In de tweede rij de 
eerste twee draaden 

overspringen en met de 
derde draad de eerste 
weitasknoop knopen. Ook 
de beide laatste strengen 
weglaten.

De werkdraad met 
een lus over een vul-

draad leggen. De lus naar 
boven schuiven en stevig 
aantrekken.

van links naar rechts geknoopt
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Plaats de werkdraad 
met een lus over de 

vuldraad. Duw de lus naar 
boven en trek hem stevig 
aan.

Verschillende varian-
ten van de diagonale 

dubbele halve steek.

Maak met de werk-
draad nogmaals een 

lus en fi xeer deze weer.

De vuldraad met de 
andere werkdraden 

omwikkelen.

van rechts naar links geknoopt Verticale dubbele 
halve steek:

De werkdraad kan 
het beste aan de 

linkerkant worden vastge-
zet met een naald of met 
plakband.

En klaar is een verti-
cale dubbele halve 

steek.

Deze onder de linker 
vuldraad doorha-

len, dan er overheen en 
tot slot weer onder de 
vuldraad doorhalen. Houd 
de vuldraad strak en trek 
de werkdraad aan, hier-
bij de knoop naar boven 
schuiven.

Alle strengen zoals 
beschreven knopen.

Nu dezelfde werk-
draad weer in een lus 

over de vuldraad leggen 
en deze onder de streng 
van de werkdraad aan-
trekken en naar boven 
schuiven.
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Het uiteinde van de 
streng, zoals afgebe-

eld, tot een lus vormen en 
aantrekken.

Vorm het uiteinde 
van de streng, zoals 

afgebeeld, tot een lus, 
doorhalen en vervolgens 
aantrekken.

Klaar is de overhand-
se knoop.

Klaar is de lusknoop.

Overhandse knoop Lusknoop
De overhandse knoop wordt gebruikt om een of meer strengen te knopen om 
zodoende het knoopwerkje te voltooien c.q. om rafelen te voorkomen. De draad-
einden kunnen vervolgens worden afgeknipt.

Met deze knoop worden meerdere strengen met één streng aan elkaar geknoopt. 
Zo wordt de knoop niet al te dik.


