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MADE WITH RECYCLED YARN
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Beschrijving
Olu ‘olu is Hawaiiaans voor comfort, en wat is er comfortabeler dan onze favoriete plek om uit te rusten ?
Versier het met dit prachtige kussen dat je met zijn ontwerp kalmte en rust zal inspireren. De combinatie
van motieven en flossen geeft een gezellige toets aan je woonkamer die niemand onverschillig zal laten
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Benodigd materiaal
Katia Macramé Cord kl. 114 (beige) x 1 bol
Schaar
Hoes 50 x 50
Vulling 50 x 50

Gebruikte knopen en technieken técnicas
Opzetknoop (optioneel)
Horizontale cordonknoop
Weitasknoop
Diagonale cordonknoop links
Diagonale cordonknoop rechts
Vierkante berry knoop
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Patroon
Opmerkingen: knip 10 koorden van 200 cm.
Knip 20 koorden van 220 cm.
Knip 10 koorden van 250 cm.
Knip 2 koorden van 80 cm.
Knip 36 koorden van 20 cm.
Werk alle rijen van links naar rechts.
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STAP 1: aan één van de koorden van 80 cm, door middel van opzetknoop alle draden vastknopen op de
volgende manier: 5 van 200 cm, 10 van 220 cm, 10 van 250 cm, 10 van 220 cm en 5 van 200 cm.
STAP 2: werk een rij met vierkante berry knoop.
STAP 3: met het tweede koord van 80 cm als leidraad, een rij werken met horizontale cordonknoop, strak
aan de voorafgaande rij.
STAP 4: reserveer de eerste 2 en de laatste 2 draden en werk 1 rij met weitasknopen.
Herhalen en hierbij bij het begin en einde van elke rij 2 extra draden overlaten waarmee niet gewerkt
wordt tot er een weitasknoop overblijft. Er zal een driehoek gevormd zijn.
STAP 5: maak een diagonale cordonknoop rechts naar het midden van de driehoek en gebruik hiervoor
als leidraad de eerste onbewerkte draad van de voorafgaande stap.
Ga idem te werk aan de rechterkant door een horizontale cordonknoop naar links te maken.
Samennemen in het midden.
STAP 6: maak 3 flossen.
STAP 7: de flossen door middel van een knoop samennemen aan de hoeken van de driehoek.
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Afwerking
Knip de koorden af op 48 cm vanaf het begin, knip de uiteinden van de flossen af waarmee we ze
samengenomen hebben aan het kussen en de uiteinden van de leidraad van het begin afwerken.
Vastnaaien met draad en garen aan onze kussenhoes.
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