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N°104.886 - Macramé levensboom
Knutselidee

Materiaal:
jute koord 2 mm
ring

koorden
veren 

Werkwijze: 

levensboomMacramé
Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd: Knopen voor 

           beginners ca. 3 uur

In principe heb je per tak twee jute koorden 
van elk 3 m nodig. De stukken zijn zo lang 
omdat ze nog onder de ring verder ge-
knoopt worden c.q. omdat de koorden losjes 
naar beneden hangen. 

Derhalve voor deze levensboom, 30 koorden 
elk met een lengte van 3 m afknippen. 

Neem steeds een streng, vouw deze in het 
midden dubbel en bevestig deze met een 
lus aan de ring. Zorg ervoor dat de lussen 
allemaal naar dezelfde kant geknoopt 
worden. De afzonderlijke strengen hoeven 
niet allemaal direct aan de ring te worden 
bevestigd, maar kunnen ook tak voor tak 
worden bevestigd. 
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Begin met het knopen van de eerste tak. 
De hele boom wordt met de spiraalknoop 
vervaardigd. 

Bereid de afzonderlijke takken voor. 

Als de takken de juiste lengte hebben, 
kunnen ze gemakkelijk met de spiraalknoop 
worden verbonden. 

Hoe lang de afzonderlijke takken worden 
c.q. wanneer en hoeveel takken met elkaar 
zullen worden verbonden, kan naar believen 
worden bepaald. Je moet er alleen voor zor-
gen dat aan het eind alle strengen met een 
spiraalknoop worden samengeknoopt en de 
vorm van een boom ontstaat. 

Als de stam eenmaal geknoopt is, moeten enkel nog de wortels van de boom 
worden gemaakt. Draai hiervoor steeds twee koorden samen en bevestig ze 
aan de ring met een gemakkelijke overhandse knoop. 

De mate waarin de afzonderlijke strengen verder worden geknoopt, wordt aan 
de ontwerper overgelaten. Of je probeert meer macraméknopen uit en versierd 
het geheel met veren en kralen, of je maakt de afzonderlijke draden glad met 
een strijkijzer, knipt ze in vorm en laat ze recht naar beneden hangen. 

Ontwerpidee met de volgende knoopsoorten: 

- Verspringende weitasknoop 
- Cordonknoop (decoratief lint mee ingeknoopt) 
- Spiraalknopen, weitasknopen, halve steek enz. 

Werk zoals op de foto‘s te zien is. Leg het linker koord over de twee leidraden 
en onder het rechter koord door. Neem het rechter koord, steek hem onder de 
leiddraden door en door de lus van het linker koord. Schuif het linker- en rech-
terkoord naar boven en trek ze stevig aan. Begin altijd met het linker koord en 
herhaal de knoop voordurend. 


