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Knutselidee
Nr. 104.735 - Macramé hanger

Materiaal:
jute koord
sleutelhanger

metalen kralen
sieradenlijm

sleutelhanger
2 knoopprojectenMacramé

Knip van het jute koord 4 stukken van ca. 120 
cm af.

Leg het jute koord dubbel en bevestig het met 
een lus aan de sleutelring.

Vanaf nu zijn de twee middelste koorden de leidraden, waarop je „halve steken“ 
ook wel „hitch-knots“ genoemd, schuin naar buiten knoopt.

HANGER 1: Knooppatroon in lavendel
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Houd nu de leidraad strak en knoop de derde 
van de linker drie draden rond de leidraad. 
Hierbij trek je de draad eerst „onder“, daarna 
„over“ en uiteindelijk „erdoor“. Duw de voltooi-
de knoop omhoog. Deze stap herhaal je bij elke 
draad twee keer, zodat er bij elke draad twee 
knopen ontstaan, dus 6 knopen per zijde. Je 
begint dus in het midden en knoopt naar de 
rand.

Nu knoop je de rechterkant opnieuw met de 
„hitch-knots“ naar het midden. Steeds drie 
draden per leidraad met twee knopen.

Nu wordt het een beetje ingewikkelder: De 
linker rij met knopen moet naar rechts worden 
geknoopt. Daarvoor neem je de 4e draad van 
links en knoopt de 6e, 7e en 8e draad twee 
keer met „hitch-knots“ schuin naar rechts. De 
5e draad van links wordt de leidraad, waarmee 
je onder de linker rij naar links knoopt. Tot slot 
moeten beide rijen kruislings geknoopt zijn.

Vanaf hier begin je opnieuw met de kruisknoop 
en knoop je alle rijen zoals eerder.

We herhaalden het patroon in totaal 5 keer. De 
laatste knoop moet je iets strakker aantrekken 
en eventueel met wat edelsteenlijm verzege-
len (droogt transparant op). Knip tenslotte de 
uiteinden met een schaar in vorm en versier 
met kralen of iets dergelijks.

De linkse en rechtse buitenste draad leg je 
nu opzij. Om de middelste vier draden wordt 
een kruisknoop gemaakt. Hierbij leg je de 
rechtse draad over de middelste vier draden, 
maar onder de linkse draad. De linkse draad 
leg je onder de rechtse en onder de middelste 
vier draden en trek hem weer over de rechtse 
draad eruit.

Herhaal hetzelfde aan de andere kant en trek 
beide knopen voorzichtig aan.
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Knip 41 stukken van ongeveer 25 cm van het 
jutekoord.

Leg een stuk jutekoord (ongeveer 30 cm) in het 
midden en bevestig deze met een lus aan de 
hanger. De exacte lengte is afhankelijk van hoe 
lang je sleutelhanger moet worden.

Herhaal deze stap tot je ongeveer 10 cm leng-
te bereikt hebt. Daarna wordt de veer met een 
schaar in vorm gebracht. Zodat de macramé-
look goed tot zijn recht komt, kun je het beste 
met een spitse schaar of een naald franjes 
creëren aan de uiteinden. Je kunt ze ook voor-
zichtig kammen, maar pas op dat je de draden 
er niet uittrekt.

Neem nu steeds 2 koorden, vouw ze in het 
midden dubbel en knoop ze samen met 2 
lussen. De eerste streng leg je van rechts naar 
links op de twee leidraden. De tweede streng 
leg je links op de eerste streng, leidt de draden 
onder de leidraden door en trek ze door de lus 
van de eerste streng.

Verplaats elke knoop naar de juiste positie en 
trek hem voorzichtig aan zodat hij vastzit.

HANGER 2: Geknoopte veer in mosterdgeel


