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Knutselidee
Nr.104.990 - Sleutelhanger

Materiaal:

Werkwijze:

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:gemiddeld ca. 1 uur

Knip 4 koorden van ca. 80 cm in naturel af. Knip van 
de andere katoenen koorden 2 draden van ca. 3 m en 
1 draad van 80 cm af. Vouw de draden in naturel dub-
bel en maak ze met een opzetknoop aan de sleutelhan-
ger vast. Er zijn dan 8 draden van dezelfde lengte van ca. 
40 cm op de ring. Vouw ook de blauwe en gele draden 
dubbel en bevestig ze links en rechts aan de ring, met 
dezelfde knoop. De kortere gekleurde koorden worden 
als knoopdraden met de lichte gebruikt, de lange zijn de 
werkdraden. 
Plak met een stukje plakband ongeveer 3 cm aan de bo-
venkant af. 

sleutelhanger
Macramé 

sleutelring
katoenen koord gewaxt in blauw, geel en naturel
schaar, plakband

Een gedetailleerde basisinstructie is 

te vinden op onze website:  
www.aduis.com - Macramé knopen basiscursus
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Bind de hanger met de platte knoop. Maak altijd een 
linker- en een rechterknoop met dezelfde kleur. Ver-
ander dan van kleur. Herhaal dit tot de hanger ca. 16 cm 
lang is. Duw de knopen steeds weer een stevig aan. 

Vouw de hanger dubbel, zodat beide uiteinden op elkaar 
liggen. Knip 1 stuk katoenen koord van ca. 80 cm in 
blauw af, neem het dubbel en maak een lus.

Verwijder het plakband. Plaats de lus, in de richting 
van de sleutelring. Met het lange eind van de lus direct 
achter de laatste knoop, alle koorden strak omwikke-
len. Het moet heel strak zitten en niets mag wegglijden. 
Wikkel tot ca. 7 mm voor het einde, knip nu de reste-
rende draden af. Ga door met wikkelen tot je bij de 
beginknopen bent. 

Laat de draad niet los en trek hem door de lus. Hou 
hem stevig vast! Met de draad die aan het begin van 
de wikkelknoop zit aan de achterkant, trek je voor-
zichtig de lus samen met de draad door de wikke-
ling. Werk voorzichtig en trek de draad niet hele-
maal door.

Knip tot slot de resterende draden af.
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