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Hoe ga je te werk voor een bloempothouder?

Dit heb je nodig :
4 bollen macramétouw van verschillende dikte,
kleur
een bloempot(je)

1

Dit is een eenvoudige plantenhanger. De enige knoop die er in gebruikt is, is de
overhandse knoop. Dat is de knoop die bijna iedereen kent als 'een knoopje'.
Je moet nog wel precies werken maar iedereen kan het.

2

Neem je draden lang genoeg om van de onderkant van de pot, over het haakje en weer
naar de onderkant van de pot te gaan, en dan een stukje extra voor de knopen en de
franje. Dus als je de onderkant van de pot 50 cm onder het haakje wilt hebben, knip je
de draden op 250 cm. Je moet 4 van die draden hebben.
Maak in elk einde van de draden een knoopje om uitrafelen te voorkomen.

3

Bind de 4 draden in het midden samen. Je doet dat door er een draadje omheen te
winden. Daarna leg je een knoop in alle draden, ook die van het losse draadje dat om
de andere heen zit. Dat draadje knip je onder de knoop kort af. Als het werken met
een los draadje jou lastig lijkt, kun je ook al je draden door een ring halen en net
onder de ring een knoop maken.
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4

Deel je draden in 4 groepjes van 2 en begin met elk groepje te knopen Als je 30 cm. hebt,
leg je in elk groepje een knoop. Voor een bloempot van 12 cm. H is dit net onder de plaats
waar de bovenkant van de pot moet komen. Als je een geschikte pot bij de hand hebt kun
je de draden per 2, netjes verdeeld, langs de bovenkant van de pot vastplakken.

5

Leg alle draden onder de knopen en naast elkaar. Maak knopen met een draad van een
links groepje en een draad van een rechts groepje.
Je moet de draden van de ene kant aan die van de andere kant vast knopen. Dat spreekt
vanzelf als je om een pot heen werkt. Houdt tussen de knopen minimaal 5 cm voor een
kleine pot of probeer het uit en haal de knopen los en verschuif ze als de pot niet past.
3 knopen is wel het minimum.

6

Leg ten slotte een knoop in alle draden op ongeveer de helft van de afstand van de
knopen in het netje, iets meer mag ook. Probeer de plantenhanger met een pot van de
maat die je wilt gaan gebruiken. Als er iets niet klopt kun je nu nog veranderen.
Om netjes af te werken kun je de knoopjes onder uit de draden halen en de draden gelijk
knippen en uitrafelen, of de knoopjes laten zitten en de draadjes zoals ze zijn als franje
gebruiken.
Let er wel op dat de draad stevig genoeg is.
Als de draden te dun zijn, kun je er telkens twee nemen in plaats van een.

?

Maak een netje voor een bal.

Je kunt gericht observeren in functie van een vraag.
Je kent enkele knopen van macramé.
Je kunt knopen in functie van een macramé-werkje... en afwerken.

