Moeilijkheidsgraad: gevorderde



Benodigde tijd: ca. 2 uur
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Knoop in het midden van het muurkleed een ruit
gemaakt van diagonale dubbele halve steken en bind
een weitasknoop in het ruit - het contrast tussen grote
en kleine knopen onderstreept het speelse ontwerp
van dit wandkleed.

Materiaal:

Knutselidee

 katoendraad ca. ø 3 mm, lengte ca. 86 m
28 draden van elk 3 m
 rondhout om op te hangen, lengte 31 cm
 schaar

Alle knopen worden op onze homepage in de macramé - knopen basiscursus precies en stap voor stap
beschreven.
Gebruikte knopen:
- Horizontale dubbele halve steek
- Verspringende weitasknoop
- Diagonale dubbele halve steek
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1

Vouw de draad (a) dubbel en maak deze vast met de opzetknoop (zie macramé knopen basiscursus). Ga op dezelfde manier te werk met alle 28 werkdraden.

2

Kies een 40 cm lange draad (b) uit, knoop aan het uiteinde een overhandse
knoop en zet deze vast met een naald. Knoop vanaf de linkerdraad (a) een rij
horizontale dubbele halve steken met draad (b) als vuldraad.

3

Verdeel de draden (a) in groepen van 4 draden. Knoop 5 rijen verspringende
weitasknopen met een afstand van 1,5 cm.

4

Knoop weer met 1,5 cm afstand een rij horizontale dubbele halve steken zoals in
stap 2.

5

Ga verder met de 4 groepen van 14 draden uit stap 5: knoop de knopen voor de
onderste helft van patroon A (zoals in stap 5). Met de draden die je gebruikte om
de weitasknopen in stap 6 te knopen, knoop je nu omgekeerde dubbele halve
steken.

8

Herhaal stap 2.

9

Ga verder met patroon B. Hierbij eerst de omgekeerde driehoek in het midden
met de verspringende weitasknoop knopen. Bind vervolgens de knopen voor de
bovenste V-vorm; knoop hiervoor steeds eerst aan de buitenrand een weitasknoop. Sla steeds bij elke knoop 2 draden over, zo ontstaat een diagonale naar
beneden gerichte lijn. Knoop tot slot de weitasknoop in het midden. Nu op dezelfde manier de knopen voor de onderste V-vorm knopen (hier echter 2 rijen).

10

Knip de draadeinden op de gewenste lengte af.

11

Verberg de uiteinden van de twee vuldraden (b) van stap 2 en 4.

12

Bevestig een draad (c) aan de houten stok met een lusknoop.

Knoop eerst de bovenste helft van patroon A. Verdeel de draden (a) in 4 groepen van elk 14 draden. Knoop in elke groep eerst een rij weitasknopen en een
rij omgekeerde dubbele halve steken boven de rode stippellijn in het knoopdiagram knopen.
De omgedraaide dubbele halve steek wordt op dezelfde manier geknoopt als de
horizontale dubbele halve steek, maar dan met de voor- en achterkant verwisseld.
De werkdraad om
de vuldraad leggen
(geheel links op
de afbeelding),
waarbij de werkdraad eerst over
en dan onder de
vuldraad wordt
gelegd. Hierdoor
ontstaat de eerste dubbele halve steek (1).
Leid de werkdraad nu eerst onder, dan over de
vuldraad. Zo ontstaat de tweede dubbele halve
steek (2) als een omgedraaide horizontale
dubbele halve steek.

6

7

Ga aan het einde
van de rij verder
met het knopen
van de vuldraad
uiterst rechts en
herhaal stap 1 in
de omgekeerde
richting (rechts en
links omgedraaid).
Ga door met werken naar links.

De 8 draden (a) in het midden zijn de vuldraden. Met de 4 draden die naast deze
8 draden aan beide zijden zitten, knoop je steeds een grote weitasknoop. Zorg
ervoor dat deze precies in lijn is met de hoeken van de ruit.
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