Productie, styling, ontwerp & uitvoering

Fotografie

G I E K E VA N LO N & LOT T E D E K K E R / H U M A D E. N L

BARBARA GROEN

Klembord € 9,99
(ikea.nl), klossen
macramékoord
(garenxxl.nl en
pipoos.nl),
knooplussen
(handmadeheaven.nl)

In de

knoop

LEUK, WE GAAN WEER MACRAMEEËN!

Het klinkt misschien wat oubollig en stoffig, maar niets is minder waar. Want
deze knooptechniek uit de jaren zeventig is weer helemaal hip. We gaan een
wandkleed knopen, een kussen, plantenpot en nog veel meer.
43

LIBELLE LIVING

IN DE

KNOPENLEER
DE OPZETKNOOP

1

2

3

4

DE WEITA SKNOOP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dit zijn de macramé
knopen die worden
gebruikt in de
werkbeschrijvingen

DE CORDONKNOOP

1

LAMPSNOER

GEBRUIK DE
WEITA SKNOOP

M ET WA UW-E F F EC T

NODIG

ZO MAAK JE HET

40 m wit polyester Paraloc Mamutec

Bepaal eerst de lengte van het snoer en
bevestig aan de ene kant een stekker
en aan de andere kant een klemnippel
(zodat niet te veel trekkracht op het
stroomsnoer komt), gevolgd door de
porseleinen fitting.
De lengtes die je nodig hebt voor het
witte polyester koord:
A: 2x 4 m. De lengte om langs het elektra
snoer te laten lopen.
B: 2x 10 m. De lengte om de weitasknoop
afwisselend links en rechts te knopen.
C: 2x 5 m. De lengte om de weitasknoop

Ø 8 mm € 10,-/10 m ◆ 5 m wit huishoudsnoer Ø 5,5 mm € 2,60/5 m ◆ stekker
€ 0,90 ◆ porseleinen fitting € 3,90 ◆ witte
klemnippel M10 ◆ rolletje plakband/tape
(alles hornbach.nl). Gereedschap: spanningzoeker schroevendraaier € 3,15 ◆ striptang
€ 12,15 (beide hornbach.nl) ◆ hobbyschaar
€ 3,99 ◆ meetlint € 3,50 (beide pipoos.nl).

voort te zetten en de 2x 10 m elk met 5 m
te verlengen.
Leg als eerste 2x lengte A langs het
elektrasnoer. Laat beide koorden boven
de fitting uitsteken (de een ca 15 cm,
de ander ca 50 cm).
De beide uiteinden maak je zo: maak van
de lengte van 15 cm een luswikkel met het
50 cm lange koord van onder naar boven
om de lus heen. Haal het eindstukje van
het koord waarmee je hebt omwikkeld
door de lus en trek de lus aan de onder
kant vast.

L INKS Draadmand € 19,95, mand met witte pompons € 44,95 (imps-elfs.com), spaarpot toekan € 57,50 (klevering.nl), paperbag € 20,95 (nijhof-baarn.nl),
houten lens box € 35,- (hay-amsterdam.com), dozen uit set van 5 van Hay € 49,- (loods5.nl), macramékoord (garenxxl.nl en pipoos.nl). Vloer geschilderd in
kleur 300 van Cetabever € 67,95 p. 2,5 l (hornbach.nl), wand geschilderd in de Schrob vaste muurverf kleur G0.05.75 € 26,95 p.l. (phoenix.nl).
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FRAAI MET FRANJE

D E S E V E N T I E S -H A N G L A M P

GEBRUIK DE
WEITA SKNOOP
& CORDONKNOOP

NODIG
Speciaal voor Libelle Living-lezeressen is
een macramépakket samengesteld met
2 klossen touw van 6 mm/50 m en alle
benodigde ringen voor € 49,50 (verkrijgbaar
via handmade-heaven.nl) ◆ koperen pendel
Hemma met koperkleurig textielsnoer € 10,(ikea.nl) ◆ hobbyschaar € 3,99 ◆ meetlint
€ 3,50 (beide pipoos.nl).

ZO MAAK JE HET
Knip 9x 4 m en 1x 4,25 m koord. Trek de
koorden tot het midden door de houten
ring. Je hebt nu 2 langere draden. Maak
met deze 2 draden een dubbele weitas
knoop om de 18 andere draden heen.
Indien gewenst kun je meteen het snoer
van de lamp hierin meeknopen. Maak
5 bosjes van 4 draden en leg op 15 cm
vanaf de houten ring per 4 draden een
weitasknoop. Knoop 15 cm lager met
een cordonknoop de kleinste ring aan
de draden vast (in iedere draad leg je een
cordonknoop). Werk kruislings zodat de
ring recht blijft hangen. Als alle draden
zijn geknoopt, verdeel je ze 2 aan 2 over de

ring. Knip 10 nieuwe draden van 3,25 m.
Zoek het midden van een nieuwe draad
en vouw deze dubbel. Voeg tussen 2 dra
den op de ring een nieuwe draad toe door
de draad over de ring te leggen en beide
uiteinden door deze lus te trekken. Je
hebt nu 40 draden.
Knoop op 10 cm vanaf de ring met 4 draden
een weitasknoop. Maakt er 10 rondom.
Knoop weer 10 cm lager de grootste ring
vast, net als de bovenste ring met een
cordonknoop. Verdeel de draden gelijk
matig over deze ring. 10 cm lager maak je
weer 10x een weitasknoop. Daarna neem
je 2 draden van 1 knoop en 2 draden van
de naast gelegen knoop en knoop met
deze 4 draden 7 cm lager weer een weitas
knoop. Doe dit met alle draden. Herhaal
dit 7 cm lager nog eens.
Er is nu een soort net ontstaan van 3
knopen boven elkaar. Knoop 7 cm lager
een ring van 30 cm vast met een cordon
knoop en verdeel alle draden netjes over
de ring. Leg 10 cm lager weer 10x een
weitasknoop en bevestig de laatste ring
met de cordonknoop. Verdeel de draden
die er nu nog hangen netjes over de ring.
Knip de draden naar eigen smaak op de
gewenste lengte af. Rafel de draden aan
de onderkant uit om zo het geheel netjes
af te werken.
Hang een pendel in het midden van de
macramélamp op voldoende afstand van
het koord.
De plafondkap van de pendel is om de
fitting geplaatst.

R EC HTS Houten klapstoel (privébezit), kokoslicht € 18,95, boekje € 14,95, bekers € 35,- (atelier-sukha.nl), tafeltje € 59,95 van HK Living
(nijhof-baarn.nl), houten lijst € 55,-, verenpen van Hay € 7,- (klevering.nl), houten paneel is een binnendeur € 23,95 (hornbach.nl) geschilderd in de Schrob
vaste muurverf kleur € 26,95 p.l. (phoenix.nl).
LIBELLE LIVING
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AAN DE HAND

EEN KL EED AAN DE WAND
NODIG
100 m gevlochten ecru katoen touw, Ø 8
mm € 81,75/100 m (garenxxl.nl) ◆ ronde

GEBRUIK
D E O P Z E T K N O O P,
WEITA SKNOOP
& CORDONKNOOP

grenen stok Ø 28 mm, lengte 110 cm
(hornbach.nl) ◆ hobbyschaar € 3,99
◆ meetlint € 3,50 (pipoos.nl).

ZO MAAK JE HET
Afmetingen wandkleed: 110 cm breed
(stok), 75 cm lang.
Knip 18 touwen van 3,90 m, 4 touwen
van 4,30 m en 3 touwen van 1,5 m. Knip
tot slot een touw om het werk aan op
te hangen. Dit touw knoop je aan beide
kanten aan de houten stok. Hiermee kun
je het werk ophangen op een plek waar
je goed kunt knopen. Zorg dat de stok
horizontaal hangt.
Opzetten en beginnen. Vouw de lange
touwen dubbel en zet ze op met de
opzetknoop. Zorg dat de uiteinden gelijk
blijven. De langere touwen van 4,30 m
zitten als volgt op de stok: 1 links, 2 in het
midden en 1 rechts. Daartussen zitten de
kortere touwen van 3,9 m. De 3 touwen
van 1,5 m houd je apart voor tijdens het
knopen. Er hangen nu dus 44 touwen aan
de stok.
Het knopen van rij 1. Neem een touw van
1,5 m, gebruik dit touw als ‘lopend touw’.
Met dit touw wordt niet geknoopt, de
aan de stok hangende touwen knoop je
hier omheen. Begin bij het meest linker
touw en knoop een cordonknoop om het
losse touw. Herhaal dit bij alle touwen
onder de stok tot je 44 cordonknopen

hebt gemaakt. De uiteinden van het los
ingebrachte touw kun je aan de achter
kant van het macraméwerk afhechten
door deze door de knopen te halen, of
met naaigaren vast te zetten.
Het knopen van rij 2. Neem het meest
linker touw en gebruik dit als lopend
touw, net als bij rij 1. Om dit touw knoop
je in een schuine lijn 10 cordonknopen
met de eerste 10 touwen.
Doe ditzelfde met de twee middelste en
het meest linker touw. Kijk goed naar
welke kant deze touwen schuin omlaag
lopen om een ‘kruis’ te maken. Je hebt
nu de twee bovenste helften van de
2 ‘kruisen’ geknoopt.
Het knopen van rij 3. Knoop in de mid
delste 4 touwen één weitasknoop op de
hoogte waar de cordonknopen geëindigd
zijn bij rij 2.
Het knopen van rij 4. Neem het lopende
touw waar je de eerste 10 cordonknopen
om had geknoopt. Knoop hier weer 10
cordonknopen omheen met dezelfde
touwen als in rij 2, maar dan schuin terug
verder naar beneden. Het lopende touw
komt zo weer op zijn oude plek helemaal
links terecht. Doe ditzelfde met de andere
3 lopende touwen die je in rij 2 gebruikte.
Deze 3 lopende touwen komen dan ook
weer op hun oude plek in het knoop
werk. Je hebt nu de tweede helft van de
2 ‘kruisen’ geknoopt.
Het knopen van rij 5. Neem weer een
touw van 1,5 m en herhaal de werkwijze
van rij 1.

Het knopen van rij 6. Sla de eerste 2 tou
wen over en maak een weitasknoop in de
volgende 4 touwen. Neem de volgende 4
touwen voor de volgende weitasknoop,
en zo verder voor de hele rij. De laatste 2
touwen sla je ook weer over. Het resultaat
is een rij met 10 weitasknopen die alle
maal op dezelfde hoogte liggen.
Het knopen van rij 7. Maak een weitas
knoop in de eerste 4 touwen. Herhaal
dit bij elke volgende 4 touwen in de rij.
Je krijgt een rij met 11 weitasknopen die
allemaal op dezelfde hoogte liggen en
verspringen ten opzichte van de knopen
in rij 6.
Het knopen van rij 8: als rij 6.
Het knopen van rij 9: als rij 7.
Het knopen van rij 10: als rij 6.
Het knopen van rij 11. Neem weer een
touw van 1,5 m en herhaal de werkwijze
van rij 1.
De afwerking. Je kunt nu de lengte van
de franje bepalen. Wil je een rechte onder
kant, dan zal het kortste touw de lengte
worden van alle franje. Leg in elk touw
een normaal overhands knoopje en knip
het uiteinde daaronder af op de lengte die
je mooi vindt.
LIEVER KOPEN DAN KNOPEN? Zo’n wand-

kleed kopen, kan natuurlijk ook. Marian
Korving maakt wandkleden in opdracht.
Dit wandkleed kost kant-en-klaar € 219,-.
OF EEN WORKSHOP VOLGEN? Kijk op

mariankorving.nl voor workshops waarin je
een wandkleed leert maken (v.a. € 35,-).

L INKS Houten bedbank prijs op aanvraag (humade.nl), Marokkaans matras € 395,-, rugmatras v.a. € 115,-, wollen bedsprei met pailletten € 275,-,
witte kruk met leren zitting € 59,95 (householdhardware.nl), achterste naturel sierkussen € 24,95, oranje kussen € 24,95, linnen kussen rechts Chambray By Mölle
€ 59,-, linnen kussen links Nutmeg Solid € 59,- (nijhof-baarn.nl), rotan mand € 8,95 (imps-elfs.com).
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PLANKEN

GEBRUIK DE
OPZETKNOOP &
W E I T A S K N O O P

KOORDS

NODIG
33 m (4x 8,20 per band) beige poly
propyleen touw, Ø 8 mm € 0,96/m ◆ 1
vurenhouten timmerpaneel 120x20x1,8 cm

GEBRUIK DE
WEITA SKNOOP

verzaagd naar 2x 59,8x20x1,8 cm € 5,97
◆ acryllak zijdeglans wit € 12,49 (alles
hornbach.nl). Gereedschap: hamer € 4,30
◆ mini-lakroller en houder € 2,99 ◆ 4 lus
krammen € 0,09 p.st. (alles hornbach.nl) ◆
4 dunne witte koordjes van 10 cm ◆ hobbyschaar € 3,99 ◆ meetlint € 3,50 (pipoos.nl).

ZO MAAK JE HET
Werkwijze per macraméband (4x nodig).
Knip 1 stuk touw van 6,20 m en 1 stuk
van 2 m (voor 1 macraméband van de
plankhanger van 1 m lang heb je 8,20 m
band nodig). Sla het touw van twee meter
dubbel om bijv. een deurklink. Sla het
stuk van 6,20 m als lus vanaf 8 cm onder
de lus van het 2 meter-koord en begin
met het knopen van 32 weitasknopen
(0,5 weitasknoop rechts, gevolgd door 0,5
weitasknoop links). Bind daarna de stuk
ken touw samen met een dun koordje.
Herhaal dit voor de 3 andere macramé
banden. Zet de bovenste plank 50 cm
onder de lussen met krammetjes vast
op de 4 banden. Zet ca 30 cm onder de
bovenste plank de tweede plank vast.
Laat de 10 cm los naar beneden hangen.

BLOEMPOT
KAPSE L

NODIG
23 m gevlochten ecru katoen touw, Ø 5
mm ◆ houten ring Ø 9 cm (garenxxl.nl)
◆ bloempot Ø 21 cm van Hay € 29,(hayonlinewinkel.com).

ZO MAAK JE HET
Knip 20 stukken koord van 115 cm.
Draai de pot om en leg de houten ring
op de onderkant van de pot. Knoop
met de 20 stukken koord 20 opzet
knopen om de houten ring. Schuif
steeds 2 opzetkopen bij elkaar: zo

ontstaan 10 groepjes van 4 draden met
steeds 2 cm ertussen. Maak 5 cm daar
onder met de 10 groepjes van 4 draden
een rij van 5 weitasknopen rond de
pot. Herhaal dit met nog 4 lagen van
5 weitasknopen rond de pot en laat de
plek van de knoop steeds verspringen.
Kien het qua lengte zo uit dat de 5e rij
weitasknopen op de bovenrand van
de pot uitkomt. Trek de 5 bundels van
8 draden in de pot en zet deze vast
met een stukje ducttape net onder
het niveau van de potgrond.

L INKS Teakhouten bankje met jute € 99,-, braadpannetje € 55,-, eikenhouten lepels € 12,99 p.st. (nijhof-baarn.nl), houten sla-bestek € 8,75 in houten vijzel
€ 23,50, bekers met ribbels € 7,95 p.st. (householdhardware.nl), houten kommen € 19,95 en bord € 17,95 (atelier-sukha.nl). Wand geschilderd in de Schrob
vaste muurverf kleur G0.05.75 € 26,95/l. (phoenix.nl). RE CHT S Vaas, kannetje en bord (privébezit).
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KNOOP

I N J E K US S E N
NODIG
85 m gevlochten ecru katoen touw, Ø 5 mm
(garenxxl.nl) ◆ kussenvulling Inner 50x50 cm
€ 1,99, kussenhoes Vigdis 50x50 cm € 6,99
(ikea.nl) ◆ hobbyschaar € 3,99 ◆ meetlint
€ 3,50 (beide pipoos.nl).

ZO MAAK JE HET
Knip 42 touwen van 2 meter. Knoop 1
touw om de rugleuning van een stoel;
hieraan ga je de touwen opzetten. Knoop
aan het om de leuning geknoopte touw
40 touwen met de cordonknoop (je houdt
nog 1 touw over voor aan het einde).
Begin links en werk naar rechts toe. De
cordonknopen komen tegen elkaar aan.
Houd rekening met de franje die je wilt
hebben aan het kussen, houd hiervoor
15-20 cm van het touw als los einde boven
de cordonknoop. Het lange einde van
het touw blijft onder de cordonknoop
en daarmee ga je knopen om het kussen
maken.
Het knopen van rij 1. Werk met de helft
van de touwen die aan de voorkant van
het kussen komen. Je neemt dus touw
1, 3, 5 en 7 en maakt hierin een dubbele
weitasknoop ongeveer 5 cm onder de
rij cordonknopen (een dubbele weitas
knoop betekent twee weitasknopen
direct onder elkaar.) Doe daarna hetzelfde
met touw 9, 11, 13 en 15 en ga zo door tot
je alle touwen hebt gehad en 5 dubbele
weitasknopen hebt gemaakt. Deze
weitasknopen komen aan de voorkant
van het kussen. Maak het touw los van

GEBRUIK DE
WEITA SKNOOP
& CORDONKNOOP

de stoelleuning en draai het om. Knoop
het touw weer om de stoelleuning met de
nog niet geknoopte touwen aan de voor
kant. Herhaal het knopen van de dubbele
weitasknopen met de nog niet geknoopte
touwen. Deze weitasknopen komen aan
de achterkant van het kussen.
Het knopen van rij 2. Maak het touw los
van de rugleuning van de stoel en leg het
knoopwerk aan de bovenkant over het
kussen. De rij cordonknopen komt op de

naad van het kussen, de weitasknopen
vallen over de voor- en achterkant van het
kussen. Let erop dat de dubbele weitas
knopen aan de goede kant van het kussen
komen; 5 dubbele weitasknopen aan de
voorkant en 5 aan de achterkant. Zet het
kussen rechtop. Knoop weer dubbele
weitasknopen in 4 naast elkaar liggende
touwen ongeveer 5 cm onder de vorige rij.
Doe dit rondom het kussen in een rechte
lijn. Deze knopen verspringen ten opzich
te van de eerdere rij. Dit doe je door twee
touwen van een bovenliggende weitas
knoop te gebruiken samen met nog twee
touwen van de weitasknoop daarnaast.
Het knopen van rij 3 t/m 9. Herhaal de ver
springende dubbele weitasknoop steeds
ongeveer 5 cm onder de vorige. Na 9 rijen
ben je bijna aan de onderkant gekomen.
Het knopen van rij 10. In deze rij komen
de touwen aan de onderkant van het
kussen weer bij elkaar. Je eindigt het werk
zoals je bent begonnen. Neem het laatste
losse touw en hieromheen ga je alle tou
wen met een cordonknoop vastknopen.
Je knoopt hierbij om en om een touw van
de voorkant en dan weer een touw van de
achterkant. Alle cordonknopen komen
weer naast elkaar te liggen. De losse uit
einden worden de franje aan het kussen.
Afwerken. Je kunt nu de lengte van de
franje aan de onderkant afknippen zodat
deze gelijk is aan de franje aan de boven
kant. Eventueel kun je het touw nog wat
laten rafelen door het vlechtwerk met de
vingers uit het touw te halen.

R EC H TS Marokkaanse rotan stoel Essaouira € 129,-, bamboe spiegel Sunshine € 159,- (householdhardware.nl), mand € 34,45, keramieken vaas € 49,95
(nijhof-baarn.nl), theekop € 16,-, blauwe bekers € 35,- (atelier-sukha.nl).
LIBELLE LIVING
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SNEL KLAAR
GEBRUIK DE
WEITA SKNOOP

NODIG
13,20 m ecru katoen touw, Ø 8 mm
€ 1,45/m (garenxxl.nl).

ZO MAAK JE HET
Knip het koord in 6 stukken van 220 cm.
Vouw het koord dubbel en leg alle lussen
naast elkaar. Bevestig nu van links naar
rechts elke keer 2 lussen aan elkaar met
een weitasknoop. Laat vervolgens de
eerste 2 draden rusten en neem de vol
gende 4 (2 van de eerste gemaakte streng
en de 2 linker van de tweede streng en
maak zo het rijtje af). Neem nu voor de
volgende rij de eerste 4 strengen weer
en knoop deze op dezelfde hoogte als de
streng erboven. De meest linker draad
gaat lussen. Ga door tot je ongeveer
11 rijen hebt geknoopt. Knip de overge
bleven strengen op dezelfde lengte af.
Omwikkel de uiteinden met een simpele
wikkelknoop om ze mooi af te werken.

GEBRUIK DE
OPZETKNOOP &
W E I T A S K N O O P

THEEPOT

V OOR WARME HANDE N
NODIG

6,8 m ecru katoen touw, Ø 3 mm
€ 5,99/43 m (pipoos.nl).

ZO MAAK JE HET
Knip 2 koorden van 3,40 m. Start om
het handvat met een opzetknoop
en knoop op het handvat 22 weitas
knopen en eindig ook weer met een
opzetknoop waarvan het restkoord
weggestoken wordt onder de laatste
weitasknoop.

Tafel v.a. € 115,- (com-anders.nl), theepot € 79,-, borden v.a. € 18,- p.st., theekommetjes € 16,- p.st., (atelier-sukha.nl), terracotta schaal € 14,95 (ikea.nl).
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