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Afmetingen: 

Kussen 50 x 50 cm met franje. 

Wat heb je nodig: 

• Ongeveer 85 meter gevlochten katoen touw ecru, diameter 5 mm 

(www.garenXXL.nl); 

• schaar; 

• meetlint; 

• kussen met een kussenhoes van 50 x 50 cm (IKEA). 

Gebruikte knopen (zie aan het einde van de beschrijving): 

• Weitasknoop; 

• Cordonknoop. 

Werkwijze: 

Knip 42 touwen van 2 meter. Knoop 1 touw om de rugleuning van een stoel. Hieraan ga je de 

touwen allemaal opzetten. Zorg er dus voor dat het touw niet kan glijden over de 

stoelleuning. 

Opzetten en starten van het werk: 

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. Houdt rekening met de franje die je wilt hebben aan het kussen. 

Houdt 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 maken om het 

kussen. 

Het knopen van rij 1: 

Je gaat werken 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 weitasknoop 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 de stoelleuning en draai het om. Knoop het touw weer om de 

stoelleuning met de nog niet geknoopte touwen aan de voorzijde. Herhaal het knopen van 
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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 je knoopwerk aan de bovenzijde 

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 weitasknopen 

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 aast elkaar liggende touwen ongeveer 5 cm onder 

de vorige rij. Doe dit rondom het kussen in een rechte lijn. Deze knopen verspringen ten 

opzichte van de eerdere rij. Dit doe je door twee touwen van een bovenliggende 

weitasknoop te gebruiken samen met nog twee touwen van de weitasknoop daarnaast. 

Het knopen van rij 3 t/m 9: 

Herhaal de verspringende 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 onderzijde van het kussen weer bij elkaar. Je eindigt het 

werk net als dat je bent begonnen.  

Neem het laatste losse touw en hieromheen ga je alle touwen 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 uiteinden 

worden de franje aan het kussen. 

Afwerken: 

Je kunt nu de lengte van je franje aan de onderzijde afknippen zodat deze gelijk is aan de 

franje aan de bovenkant. Eventueel kun je het touw nog wat laten rafelen door het met je 

vingers of een dikke naald zonder punt nog wat vlechtwerk uit het touw te halen. 
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Knopen en figuren: 

Weitasknoop: 

 

 
Figuur 2: De platte knoop 

Deze knoop maak je met 4 touwen. De middelste twee blijven gewoon hangen en de 

buitenste twee touwen knoop je erom heen. 
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a. Sla het linker touw over de twee hangende touwen en dan over het rechter touw naar 

achter. Het rechter touw gaat vervolgens achter de twee hangende touwen langs en 

over het linker touw. 

Zorg dat dit deel van de knoop op de goede hoogte zit en dat het linker en rechter touw 

voldoende lengte boven de knoop behouden.  

b. Neem het rechter touw en breng dit aan de voorkant over de hangende touwen en 

achter het linker touw langs. Neem dan het linker touw en breng deze achter de twee 

hangende touwen langs en door de lus van het rechter touw naar voren. 

c. Trek de knoop voorzichtig aan en breng de knoop in vorm. Trek de knoop niet te strak 

aan. 

Mochten er touwen niet helemaal netjes zitten, vorm de knoop dan door de touwen te 

volgen en deze op lengte te brengen daar waar dat nodig is. 
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Cordonknoop: 

Figuur 3: De Kordonknoop (werkend naar rechts) 

Hierbij knoop je een knooptouw om een lopend touw.  

a. Het verticale knooptouw begint achter het lopende koord en gaat onderlangs naar 

voren en dan over het lopende touw links van het knooptouw naar achteren. Trek dit 

deel van de knoop niet te veel aan, maar breng het op de goede plaats in het werk. Zorg 

dat er boven de knoop voldoende touw is. 

b. Vervolgens gaat het touw naar rechts, voor en over het lopende touw heen en door de 

lus die is ontstaan in het knooptouw. 

c. Nu kun je de knoop voorzichtig aantrekken en in vorm brengen. 

d. Dit is de cordonknoop die naar rechts gaat, loopt de knoop naar links dan gaat het net 

andersom. 

 

 


