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VOORWOORD
Waar ik vandaan kom vind je veel historische havens en is het
ambachtelijk knoopwerk dan ook heel bekend. Knopen is voor mij niet
alleen thuiskomen, maar ook verbinden in diverse vormen. Het is leuk
om met elkaar aan kunstwerken of nieuwe projecten te werken. Het
brengt mensen tot elkaar en voor mij persoonlijk is het een verrijking
op meerdere vlakken. Na het herstellen van een ongeluk ben ik meer
gaan lesgeven. Het overbrengen van mijn kennis van de verschillende
handwerktechnieken vind ik enorm inspirerend. Mooi om te zien
dat handwerk en ambacht je veel kunnen bieden.
Voor dit boek heb ik me verdiept in macramé. Macramé is een oude
handwerktechniek waardoor je door middel van het knopen van
draden een patroon krijgt. Je kunt het zo gek niet bedenken of het
is wel te macrameeën. Denk aan plantenhangers, wanddecoratie,
armbandjes en zelfs teenslippers! Bij ieder project staat ook de
moeilijkheidsgraad aangegeven. Van één ster (makkelijk) tot
drie sterren (moeilijker).
Graag bedank ik mijn projectgroep en alle andere knoopsters voor het
meehelpen aan de projecten in dit boek. Zonder jullie had ik dit boek
niet kunnen maken!
Nadine de Jong, bedankt voor de duidelijke illustraties in dit boek.
De firma’s G. Brouwer & Zn B.V., CraftEmotions B.V. en Scheepjes
(www.scheepjes.com). wil ik bedanken voor het ter beschikking stellen
van alle materialen waarmee de projecten in dit boek gemaakt zijn.
Op mijn website www.coloursoﬂife.nl vind je meer informatie over
workshops macramé of andere handwerktechnieken.
Veel knoopplezier!.

Stefanie
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FASHION
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Benodigdheden
Koord: 110 m lang (incl. hengsel), dikte 3 mm / stof:
2x spijkerstof (bijv. van een oude spijkerblouse) 40 x 25 cm,
2x lichtblauw 40 x 32 cm, 4x lichtblauw 40 x 10 cm / ringen
2x / tasklemmen
Knooptechnieken
Opzetknoop, weitasknoop, verspringende weitasknoop,
gedraaide weitasknoop, rommelknoop, cordonknoop,
Josephine-knoop (zie blz. 4 & 5)

SCHOUDERTAS
Werkwijze
We knippen een stuk koord als bovendraad (wordt
aangenaaid aan de achterﬂap van de tas), deze zetten
we met klemmen aan de tafel vast. Knip nu 25 draden
van 2,50 m. Vouw deze draden dubbel en knoop ze
met een opzetknoop aan de bovendraad. Als je geen
franjes wilt, kun je de draden korter knippen.
Maak steeds met 4 draden een hele weitasknoop
vanaf de rechterzijde. Maak nu 12 weitasknopen in de
eerste rij. Maak 6 rijen verspringende weitasknopen;
de knopen komen rechts te liggen. (foto 1)

Sla vanaf links 1 draad over en maak dan (met de
draden 2 aan 2) 4 rommelknopen. Over de hele
tasbreedte heb je 8 groepjes.
Knoop aansluitend 7 rijen verspringende weitasknopen.
Maak een hele rij telkens van 2 draden een gewone
knoop en knip alle draden op 15 cm af. (foto 8)

Tashengsel

Knip 8 draden van 5 m. Maak op 10 cm een knoop
en begin met 1 rij cordonknopen. Maak 11 rijen
Knoop hierna een rij cordonknopen. Leg vanaf links verspringende weitasknopen. (foto 9)
een draad over de andere draden en maak per draad
een knoop. (foto 2)
Maak nu 10 gedraaide weitasknopen met de
middelste 4 draden. Doe dit om beurten met de
In de volgende rij knopen we de Josephine-knoop 4 zijdraden en de 4 middelste draden. (foto 10)
(ook wel mattenklopperknoop genoemd). Met
8 draden wordt vanaf links de eerste Josephine- Maak nu 18 verspringende weitasknopen en houd
knoop gemaakt. (foto 3 t/m 6)
iets meer afstand tussen de knopen. Maak het andere
gedeelte van de band tegengesteld, zoals het begin
Maak hierna met 8 draden een weitasknoop, daarna van de band (gedraaide weitasknoop en daarna weer
een Josephine-knoop en houd 2 draden vrij. Doe 11 rijen verspringende weitasknopen). (foto 11)
hetzelfde tegengesteld aan de andere zijde. Hierna
volgt weer een rij met cordonknopen. (foto 7)
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KERSTDECORATIE
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Benodigdheden
Wolwit koord: 27 m (1x 5,5 m, 1x 4,5 m, 2x 3,5 m en
4x 2,5 m), dikte 15 mm / 5 stokken (lengte 10 cm, 25 cm,
45 cm, 85 cm, 100 cm) / witte decoratieverf
Knooptechnieken
Weitasknoop en cordonknoop (zie blz. 4 & 5)

WANDDECORATIE
KERSTBOOM
Werkwijze
Verf 5 stokken (in diverse lengtes) onregelmatig licht Stok 4: De middelste 4 draden moeten 2 aan 2
aangezet met witte decoratieverf.
met de cordonknoop vastgeknoopt worden. Breng
daarna de 2 zijdraden van de weitasknoop naar de
Stok 1: Vouw de langste draad (5,5 m) dubbel en zijkanten en maak samen met buitenste draden een
maak een lus met een gewone knoop bovenaan het cordonknoop. Nu voegen we 2 draden van 2,5 m
werk. Leg het kleinste stokje (stok 1) onder de knoop toe tussen de 2 cordonknopen aan de zijkant. Maak
en maak onder deze stok eenzelfde knoop.
onder de stok een gewone knoop. Maak hieronder
3 groepjes van 4 draden. Knoop met de middelste
Stok 2: Neem een afstand van 15 cm en maak met draad een weitasknoop met 4 draden en aan de
de zijdraden een cordonknoop aan de buitenzijde zijkant een weitasknoop met 3 draden. (foto 3)
van de volgende stok (stok 2). Leg een nieuwe draad
(4,5 m) in het midden van stok 2 en maak hier ook Stok 5: De zijkantdraden en de 8 middelste draden
een gewone knoop onder. Kijk voor het knopen worden met de cordonknoop vastgeknoopt. Voeg
van de cordonknoop om een stok heen naar de weer 2 draden van 2,5 m toe tussen de tweede en
stappenfoto’s op blz. 46. (foto 1)
vierde draad vanaf de zijkant. Verdeel onder stok 5 de
middelste acht draden in twee groepjes van 4 draden.
Stok 3: Ga naar de volgende stok en maak aan het Maak met elk groepje een weitasknoop, en doe
uiteinde weer de cordonknoop met de zijdraden en ditzelfde met de buitenste 4 draden aan weerszijden.
de binnenste draden. Zet tussen de cordonknopen Maak daarna nog aan elke zijkant een weitasknoop
een nieuwe draad (3,5 m) op. Maak nu met de met de tussenliggende draden (2 van de buitenste
middelste 6 lijnen de weitasknoop. (foto 2)
weitasknoop en 2 van de binnenste weitasknoop in
44

de volgende rij). Maak ten slotte
met alle draden de weitasknoop
(2 draden aan iedere buitenzijde,
12 draden in het midden). (foto 4)
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