
MACRAMÉ 
CORD
MADE WITH RECYCLED YARN
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M A C R A M É  C O R D

34 cm

48 cm

27 cm

 NL   PLACEMATS OHANA DOOR @knittingtheskyline

Beschrijving
Ohana betekent familie in het Hawaïaans, deze placemats zijn gemaakt om als gezin te genieten van dat 
moment dat ons allemaal rond een tafel verenigt en er iets gezelligs en leuks van maakt.
Ze zijn perfect om met macramé te beginnen, maar met een klein detail waardoor de eenvoudigste 
knoop een weefsel wordt dat ons in staat stelt om plezier te hebben terwijl we het maken.

Afmeting
34 cm x 27 cm (zonder franjes)
48 cm x 27 cm (met franjes)
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M A C R A M É  C O R D

Benodigd materiaal
Katia Macramé Cord Kl. 105 (beige): 1 bol voor 2 Placemats
Schaar
Kam

Gebruikte steken en technieken 
Opzetknoop (optioneel)
Horizontale cordonknoop 
Weitasknoop
Verweven weitasknoop: maak een weitasknoop met de rechter draad van de voorafgaande knoop en de 
linker draad van de volgende knoop.

Uitvoering
Opmerking
Knip 20 touwen van 220 cm voor elk touw.
De 20 touwen dubbelvouwen en hierbij 150 cm aan het ene uiteinde en 70 cm aan het andere uiteinde 
laten vallen.
Knip 2 touwen van 80 cm.
Werk alle rijen van links naar rechts tot het voltooid is. 
Voor het vasthouden van het werk kan een opzetknoop gemaakt worden indien het wordt opgehangen 
of met behulp van spelden over het oppervlak waar gewerkt zal worden. 

STAP 1: vasthouden op een oppervlak en plaats het eerste touw met het uiteinde van 150 cm naar links 
en het tweede touw met het uiteinde van 150 cm naar rechts, herhalen tot de 20 touwen geplaatst zijn.
STAP 2: laat een afstand van 10 cm met de dubbelvouwing of opzetknoop en plaats één van de touwen 
van 80 cm horizontaal, maak een horizontale cordonknoop met alle draden tot een rij voltooid is. 
STAP 3:werk 1 rij met weitasknopen.
STAP 4: werk 12 rijen met verweven weitasknopen en hierbij een ruimte laten van 1,5 cm tussen de rijen.
STAP 5: plaats het tweede touw van 80 cm horizontaal en maak een horizontale cordonknoop met alle 
draden tot een rij voltooid is.

Afwerking
De dubbelgevouwen touwen van het begin doormidden knippen.
De leidraden van de horizontale cordonknoop vastknopen en afknippen.
Met de hand de touwen van de twee uiteinden ontwarren en kam de franjes met behulp van een kam, 
afknippen tot 7 cm lengte over is. 

Opnieuw herhalen voor het maken van de tweede placemat. 
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