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Macramé is helemaal terug van weggeweest! De stijl spreekt mij erg aan. Toch had ik eerst mijn 
bedenkingen of dit wel iets voor mij zou zijn. Het leek me ook niet echt makkelijk. Na een 
workshop was ik helemaal verkocht! Ik knoop nu bijna dagelijks en bruis voortdurend van de 
ideeën.  Macramé voelt voor mij als het nieuwe yoga, ik word er heerlijk ontspannen en blij van! 
Sinds kort geef ik ook workshops, wat zo ontzettend leuk is! Anderen daar ook blij mee kunnen 
maken en stralend met een werkstuk naar huis te zien gaan, dit geeft mij veel voldoening! Nu de 
uitdaging mijn kennis online door te geven met dit macramé patroon. Dit patroon is ook geschikt 
voor beginners op macramé gebied. D.m.v. een foto en video tutorial leer je stap voor stap hoe je 
een toffe plantenhanger knoopt. Ik gebruikte voor deze hanger Chunky cotton van byClaire in de 
mooie kleur iceblue. Ik wens je heel veel succes en plezier met knopen!  

Materiaal 
1 streng Chunky cotton Iceblue van byClaire 

1 stok uit het bos of een stuk rondhout van minimaal 27 
cm 

1 schaar 

1 stuk touw van 2 meter 

1 kleerhanger  

1 zaag 

1 bloempot doorsnede tussen de 10 en max 18 cm 

 

Afmeting   
ca 27 cm breed (met stok) en 80 cm lang afhankelijk van hoe strak je knoopt.  

Tip! Oefen de knopen eerst voordat je aan het patroon begint. In onderstaand filmpje 
laat ik zien hoe. 
https://www.youtube.com/watch?v=YzZNREGtnUc 

Voorbereidingen 
Zaag de stok op maat.  

Knip een stuk touw af van 1 meter.  

Knip het Chunky cotton in 20 draden van 245 cm. Let erop dat je deze lengte aanhoudt anders 
kom je niet uit met je materiaal. Je houdt na het knippen een stuk van een meter over. Bewaar 
ook dit goed, dit heb je later nodig. 

Bevestig het touw aan weerszijden van de stok. Zorg dat je een ruime lus overhoudt waaraan je 
de stok op kunt hangen 

Hang de kleerhanger aan een deur. Gebruik het resterende touw om de stok op de juiste hoogte 
aan de kleerhanger te bevestigen. Strek je armen naar voren. Dit vind ik persoonlijk de meest fijne 
hoogte . Let erop dat de werkhoogte tijdens het knopen zal veranderen, pas de hoogte van jouw 
hanger hierop aan.  



	

	

Uitleg knopen 
In dit patroon worden twee knopen gebruikt.  

De opzetlus: Met deze lus bevestig je de draden aan de stok. 

De weitasknoop: Bij deze knoop gebruik je 4 draden. Door de buitenste draden om de 2 
tussendraden te knopen vormt zich de weitasknoop. De draden waarmee je knoopt noem je 
werkdraden. In dit patroon leer je de platte weitasknoop en leer je hoe met deze knoop een nop 
kunt maken. Alle knopen worden uitgelegd d.m.v. een foto tutorial. Ik raad je ook aan 
bijgevoegde video tutorial te bekijken. Zie ‘Tip!’ hierboven voor de youtube link. 

Stap 1 
Bevestig 20 draden aan de stok d.m.v. de opzetlus. Tussen elke draad mag ongeveer 2 mm ruimte 
zitten. Dit doe je als volgt: 

- Sla de draad dubbel en zorg ervoor dat de uiteinden gelijk zijn 

- Leg de lus op de stok, de lus wijst omhoog 

- Trek de lus achter de stok langs naar beneden.  

- Haal de uiteinden van het draad door de lus, en trek deze stevig aan 

 

Stap 2  
Op de volgende foto’s leg ik de weitasknoop uit. Ook laat ik de knoop zien in een kort filmpje. De 
link vind je onder het kopje ‘Tip!’. Sla de rechterdraad over de twee tussendraden zodat hij aan de 
linkerkant komt. Hou de draden bij elkaar waar ze elkaar kruisen, doe dit tussen duim en 
wijsvinger. 

 

 

 



	

	

Stap 3 
Haal de linkerdraad tussen de opening van de  tussendraden en de werkdraad door. De rechter 
werkdraad hou je links, de tussendraden rechts. De linker werkdraad gaat achter de tussendraden 
langs door de lus heen.  

 

Stap 4 
Trek nu de werkdraden (buitenste draden) aan. Niet te strak! Dit is deel 1 van de platte 
weitasknoop.  

 

Stap 5 
Doe hetzelfde als de vorige stap maar dan in spiegelbeeld: sla de linkerdraad over de twee 
tussendraden zodat hij aan de rechterkant komt. Hou de draden bij elkaar waar ze elkaar kruisen, 
doe dit tussen duim en wijsvinger. Haal de rechterdraad tussen de opening van de tussendraden 
en de werkdraad door. De linkerdraad hou je rechts, de tussendraden links. De rechter werkdraad 
gaat achter de tussendraden langs, door de lus heen.  

 

 

 



	

	

Stap 6 
Trek beide werkdraden aan om de platte weitasknoop af te maken. Knoop niet te strak zodat je 
geen volume verliest.  

 

Stap 7 
Deze knoop maak je in totaal 10 keer. Het maakt bij dit patroon niet uit aan welke kant je begint. 
Bij de tweede rij sla je de eerste 2 draden over. Met de volgende 4 draden maak je 3 weitasknopen 
onder elkaar. De knoop is ook te zien in de link onder het kopje ‘Tips’.  

 

Stap 8 
Neem de 2 tussendraden en haal deze door de opening boven de zojuist gemaakte 
weistasknopen. De draden zijn nu aan de achterkant van je werk. Trek de draden door naar 
beneden. 

 

 

 

 



	

	

Stap 9 
De tussendraden liggen in het midden. Je ziet hier de nop al ontstaan. 

 

Stap 10 
Je maakt nu een weitasknoop onder de nop. Zo blijft de nop goed op zijn plek. Deel een van de 
weitasknoop ie je hier. Belangrijk is de draden onder de nop goed strak aan te trekken. Doe je dit 
niet, dan blijft de nop niet goed zitten, en wordt je werk niet symmetrisch.  

 

Stap 11 
Maak nu de weitasknoop af en trek de draden opnieuw goed strak aan. 

 

 

 

 

  



	

	

Stap 12 
Maak nu een gewone weitasknoop-een nop-weitasknoop en herhaal dit tot je nog 2 draden over 
houdt.  

 

Stap 13 
Sla nu de eerste 4 draden over en maak 8 weitasknopen. Je houdt 4 draden over op het eind. 

 

Stap 14 
Sla de eerste 6 draden over. Maak een nop-weitasknoop-nop enz tot je 6 draden overhoudt.  

 

 

  



	

	

Stap 15 
Na stap 14 maak je een rij met alleen weitasknopen, daarna een rij met noppen en weitasknopen, 
weer een rij met alleen weitasknopen enz. bij elke nieuwe rij minder je 2 draden. Aan het begin 
van je werk, en aan het eind van je werk. Zo ontstaat een omgekeerde driehoek. Je eindigt met 
een nop onderaan precies in het midden van je werk. Als je liever een gewone wandhanger maakt 
kun je ervoor kiezen nu te stoppen. Je knipt de draden af op de door jou gewenste lengte et voila: 
klaar is jouw wandhanger! Wil je een plantenhanger, volg dan de volgende stappen. 

 

Stap 16 
Neem de vier draden onder de laatste nop en maak daar 15 cm lager een weitasknoop in.  

 

Stap 17 
Maak aan weerszijden op gelijke hoogte weitasknopen. De buitenste 2 draden knoop je niet (aan 
beide kanten)  

 

 

 

  



	

	

Stap 18 
Neem nu de 2 linker en 2 rechterdraden. Haal ze naar voren en knoop op ongeveer dezelfde 
hoogte als de vorige rij een weitasknoop. 

 

Stap 19 
Leg de weitasknoop gemaakt van de buitenste draden aan de kant. Maak nu 5 cm lager van links 
naar rechts een rij weitasknopen. Sla de eerste 2 draden over en ook de laatste 2 draden knoop je 
niet mee. 

 

Stap 20 
Pak nu de weitasknoop die je eerder hebt weggelegd er weer bij en neem hiervan de 2 
linkerdraden. Pak vervolgens de eerste 2 draden van de vorige rij uit stap 19 erbij en maak van 
deze 4 draden een weitasknoop.  

 

 

 

  



	

	

Stap 21 
Doe hetzelfde als bij stap 20 maar dan aan de rechterkant. 

 

Stap 22 
Nu heb je een netje geknoopt waarin jouw plantje komt te hangen. 

 

Stap 23 
Om het netje dicht te maken knoop je 5 cm lager een de draad van 1 meter om de streng draden 
heen. Wikkel het draad een paar keer strak om de streng heen en maak aan de achterkant een 
stevige knoop. Knip de streng nu af op de door jou gewenste lengte. Jouw plantenhanger is nu 
klaar om opgehangen te worden.  

 

  



	

	

Tot slot 
Ik heb dit patroon met zorg gemaakt. Mochten er toch onduidelijkheden zijn, schroom dan niet 
om contact met mij op te nemen via Instagram. Je kunt mij vinden op Instagram onder 
heartmade_by_natan. Ook zou ik het erg leuk vinden jullie creaties terug te zien op Instagram 
met de hashtag #macramechunkydots. Het lijkt mij leuk hier een collage van te maken en uit te 
lichten op mijn Instagram! J  
 

	 

 


