Sleutelhanger knopen
Als je eenmaal de basistechnieken van macrameeë kent – oftewel het met de
hand knopen van draden – maak je binnen no time de prachtigste dingen.
Zoals deze sleutelhanger! Een snelle oefening met een leuk resultaat. Knopen
maar!
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Wat heb je nodig?
- Garen, of koord
- Schaar
- Sleutelhangerring
- Plakband of iets om het tussen te klemmen tijdens het knopen

Verschillende basisknopen:
Opzetlus:
1. Vouw de draad dubbel
2. Leg een lus onder de ring door
3. Haal de twee uiteinden door de lus en trek aan
Weitasknoop
1. Maak twee opzetlussen, in totaal dus vier draden; we werken alleen met de buitenste twee
draden
2. Leg de linkerdraad over de twee middelste draden heen en onder de rechterdraad door
3. Haal de rechterdraad onder de twee middelste draden door en haal hem door de lus (van de
linkerdraad) en trek aan
4. Leg de rechterdraad over de twee middelste draden heen en onder de linkerdraad door
5. Haal de linkerdraad onder de twee middelste draden door en haal hem door de lus (van de
rechterdraad) en trek aan
Weitasknoopvariatie:
1. Maak vier opzetlussen, in totaal dus acht draden
2. Maak met de linker vier draden een weitasknoop
3. Maak met de rechter vier draden een weitasknoop
4. Maak met de middelste vier draden een weitasknoop
Dubbele halve knoop:
1. Maak drie opzetlussen, in totaal dus zes draden
2. Leg de linkerdraad (draad 1) schuin (diagonaal) naar rechts over de andere draden heen
3. Neem de tweede draad (draad 2) en leg over de draad (draad 3) daarnaast heen in de vorm
van een vier
4. Haal de draad (draad 2) onder de draad (draad 3) en door het buikje van de vier heen en trek
rustig aan; houd hierbij de diagonale draad (draad 1) strak
5. Herhaal stap 4 met dezelfde draad (draad 2)
6. Herhaal de stappen 4 en 5 met de volgende draden (draad 3, 4, 5 en 6)
7. Leg de meest rechtse draad (draad 6) schuin (diagonaal) naar links over de andere draden
heen
8. Herhaal de stappen 3 t/m 6 in spiegelbeeld
-

De oranje is gemaakt met de halve weitasknoop. Herhaal alleen de stappen 2 en 3 voor dit
draaiende resultaat.
De donkergroene is gemaakt met de dubbele halve knoop.
De lichtere groene is gemaakt met de weitasknoopvariatie.

