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Materiaal:

Werkwijze:

houten ring
macramé koord

Instructies voor een ster met koord-
dikte 5 mm - maar de ster kan ook 
gemaakt worden met een dunner 
koord.

Alle knoopsoorten worden in de-
tail beschreven in onze basiscursus 
macraméknopen.
Knutselidee nr. 104891.

kam
schaar

Knip om te beginnen 20 strengen 
met een lengte van ca. 40 cm af.

Vouw elke streng dubbel en bevestig hem aan 
de houten ring met behulp van een halve weitas-
knoop. Doe dit door de lus door de ring te halen, 
de twee uiteinden door de lus te halen en stevig 
aantrekken. Herhaal dit tot alle strengen aange-
bracht zijn.

makkelijk ca. 30 min.

sterrenMacramé
Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:
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Knip nu het sjabloon uit, leg het in het midden 
van het knoopproject en breng de ster met een 
schaar in vorm.

Als je zin hebt, kun je aan een van de punten een ophanglus bevestigen en de 
ster bijvoorbeeld als kerstboomversiering cadeau geven.

Nu wordt steeds met 4 strengen een platte knoop/weitasknoop geknoopt. 
Begin met de meest linkse draad, haal deze over de twee middelste draden en 
onder de rechtse draad door. Neem dan de rechtse draad en haal hem door de 
lus die door de linkse draad is ontstaan. De knoop goed aantrekken. Om een 
platte knoop te maken, herhaal je dezelfde knoop nogmaals. Begin deze keer 
echter met de meest rechtse draad. Nu is de platte knoop klaar. Herhaal de 
stappen tot alle strengen geknoopt zijn.

Om een sterpunt te maken, worden de platte knopen van de eerste rij tot een 
platte knoop van de tweede rij geknoopt. Er wordt hierbij met de 4 middelste 
strengen van de twee knopen geknoopt, de buitenste strengen blijven onge-
knoopt.

Rafel nu elke afzonderlijke streng uit. Het 
beste kun je hierbij een fi jne kam nemen en de 
uiteinden kammen tot de draaiingen volledig 
opgelost zijn en alleen afzonderlijke draden 
zichtbaar zijn.
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