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N°104.895 - Macramé wandkleed
Knutselidee

Materiaal: 
macramékoord Ø 5 mm 
rondhout Ø 30 mm, 50 cm  
schaar 

wandkleed 
voor beginners 

Macramé 
Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd: beginner ca. 1,5 uur 

Knip 14 x 2 m lange stukken van 
het macramékoord, vouw het in het 
midden dubbel en bevestig ze met 
behulp van de opzetknoop aan het 
rondhout. 

Alle knopen worden op onze home-
page in de basiscursus macramé 

– knopen precies en stap voor stap 
beschreven. 

Voor het eerste deel van het wand-
kleed moet je de verspringende 
weitasknoop knopen. Sla hiervoor de 
eerste twee strengen over en maak 
de eerste knoop met de volgende 
4 strengen. Maak in de volgende 
rijen steeds verspringend de weitas-
knoop, zodat er een driehoek ont-
staat. 
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Dit deel wordt afgewerkt met de 
diagonale halve steek. Hiervoor de 
eerste draad links en rechts steeds 
diagonaal als vuldraad over de werk-
draden leggen en de afzonderlijke 
draden knopen. 

Houdt voor het volgende deel een 
ca. 2 cm brede houten lat bij de 
hand, zodat steeds dezelfde afstand 
kan worden aangehouden. De hou-
ten lat aan het diagonaal afstemmen 
en maak steeds met 4 strengen een 
linker en rechter weitasknoop. 

Nu de twee buitenste strengen in 
het midden kruisen en weer twee 
weitasknopen maken. Stem de af-
stand weer af, met de houten lat. 

De 4 strengen in het midden met 
een spiraalknoop samenknopen. 

Op de afstand van het houten latje 
wordt de te knopen plaats met een 
diagonale halve steek van links en 
rechts afgewerkt. 

Nu de middelste 4 strengen en de 
twee vulstrengen met een ca. 30 cm 
lang koord samenknopen. Met een 
uiteinde van de streng alsook het 
andere uiteinde inwikkelen. 

De wikkeling met een knoop van 
de beide uiteinden bevestigen en 
de strengen ca. 10 lang afknippen. 
Open draaien. 

Knip de resterende strengen op de 
gewenste lengte af. Afhankelijk van 
hoe lang het muurkleed dient te 
worden. 

De werkdraden moeten ongeveer 
haaks op de diagonaal worden 
geknoopt. Als dit niet kan worden 
volgehouden en de draden scheef 
worden, maak dan gewoon nog een 
tweede dubbele halve steek met 
deze werkdraad. 

1e knoop 2e knoop 
met dezelfde 
werkdraad 


