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Afmetingen: 

110 (stoklengte) x 75 cm 

 

Wat heb je nodig: 

• 100 meter gevlochten katoen touw ecru, diameter 8 mm (www.garenxxl.nl); 

• houten stok van 28 mm diameter, lengte 110 cm; 

• schaar; 

• meetlint; 

• eventueel naald en naaigaren. 

Gebruikte knopen: 

• Opzetknoop; 

• Weitasknoop; 

• Cordonknoop. 

Werkwijze: 

Knip 18 touwen van 3,90 meter, 4 touwen van 4,30 meter en 3 touwen van 1,5 meter. 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 starten van het werk: 

Vouw de lange touwen dubbel en zet ze op met de opzetknoop. Zorg dat de uiteinden gelijk 

blijven. De langere touwen van 4,30 meter zitten als volgt op de stok: 1 links, 2 in het 

midden en 1 rechts. Daartussen zitten de kortere touwen van 3,9 meter, 

De 3 touwen van 1,5 meter houd je apart voor tijdens het knopen. 

Er hangen nu dus 44 touwen onder de stok. 

Het knopen van rij 1: 

Neem een touw van 1,5 meter. 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 

linkse 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 achterkant van je macraméwerk 

afhechten door deze door de knopen te halen, of met naaigaren vast zetten. 
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Het knopen van rij 2: 

Neem het meest linkse 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 linkse 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 “kruizen”geknoopt. 

Het knopen van rij 3: 

Knoop in de middelste 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 knoopwerk. 

Je hebt nu de twee 2 “kruizen”geknoopt. 

Het knopen van rij 5: 

Neem weer een touw van 1,5 meter. En herhaal de werkwijze van rij 1. 

Het knopen van rij 6: 

Sla de eerste 2 touwen 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. 

Je krijgt een rij met 10 weitasknopen die allemaal op dezelfde hoogte liggen. 

Het knopen van rij 7: 

Maak een weitasknoop 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. 
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Het knopen van rij 11: 

Neem weer een touw van 1,5 meter. En herhaal de werkwijze van rij 1. 

Afwerken: 

Je kunt nu de lengte van je franje bepalen. Wil je een rechte onderkant dan zal het kortste 

touw de lengte worden van al je franje. 

Leg in elk touw een normaal overhands knoopje en knip het uiteinde daaronder af op de 

lengte die je mooi vindt. 
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Knopen en figuren: 

Opzetten van de touwen: 

 
Figuur 1: Opzetten van de touwen 

a. Sla het touw dubbel en pak het touw in het midden vast. Sla het touw om de stok met 

de lus naar beneden. 

b. Haal beide uiteinden door de lus. 

c.  Aantrekken om de knoop vast te maken aan de stok. 

Weitasknoop: 
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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. 

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. 

 

 


