
Macramé plantenhanger :  

 

Nodig : 1 t-shirt + bloempot om omheen te knopen… 

Gebruikte knopen :  

Opzetknoop :      Weitasknoop : 

 

Voorbereiding :  

Knip van het t-shirt garen net zoals je dat bij plastic zakjes doet (zoals het filmpje). 

Knip de draden :  6 draden van ong. 3- 3,5m 

     1 draad van 3 meter om de lus bovenin te knopen. 

     1 draad van 1 meter (om aan het eind af te binden) 

 

Nu gaan we knopen :  

- Neem één draad en maak hiermee in het midden een rondje. (foto 1) 

- Knoop (m.b.v. de opzetknoop) nu de overige 5 draden aan het dubbele gedeelte van het 

rondje.(zie foto 2)  

- Trek voorzichtig de draden waarmee het rondje in gemaakt aan zodat het rondje heel klein 

wordt (zie foto3) 

- Schik nu alle draden zo dat je 3 groepjes krijgt van 4 draden (zie foto4) 

    
- Zet de bloempot op het rondje en knoop een weitasknoop met elk groep van de vier 

draden. Zorg dat de knop ongeveer ter hoogte van de buitenrand van de pot komt. (foto 5) 

- Knoop een rij van 3 versprongen weitasknopen (je maakt die steeds met twee draden van 

de ene knoop en twee draden van de naastgelegen knoop van de vorige toer), deze rij 

knoop je ongeveer 10 cm boven de vorige rij. (foto 6) 

   



 

Nu heb je gedeelte waar het potje in doet klaar en gaan we met de ophanggedeelte beginnen. 

Als je de eerste knoop gemaakt hebt, is het handig het potje even uit je werk te halen. Dat 

werkt makkelijker. 

 

- Maak weer 3 groepjes van 4 draden, waarbij je twee draden van de ene knoop en twee 

draden van de naastgelegen knoop van de vorige toer neemt. 

- Knoop nu met elk groepje ongeveer 10 cm boven de vorige rij : een rij van 12 – 20 halve 

weitasknopen (hierbij knoop je steeds alleen het eerste gedeelte van de knoop, je start dan 

steeds met dezelfde draad). Het geknoopte stuk gaat dan wat draaien…(foto 7). Het aantal 

knopen hangt af van hoeveel lengte draad je nog hebt. Dit hangt weer af van hoe strak je 

hebt geknoopt en hoe dik de draden waren…. 

 

Nu gaan we de ophang lus maken : 

- Leg hiervoor alle draden in een groep bij elkaar…. 

- Neem de draad van ong. 3 meter en knoop ruim 10 cm boven je gedraaide weitasknopen 

met de nieuwe draad een rij van ong. 20 cm gewone weitasknopen. (Je start hiervoor door 

het midden van de toegevoegde draad onder alle draden te leggen.)  

  
- Vouw nu het stukje van 20 cm weitasknopen dubbel tot een lus en neem nu de afbind 

draad. 

- Leg de afbindraad zo op het werk dat het uiteinde naar boven steek ten je naar beneden 

toe een lus hebt. 

- Met de draad van de lust wikkel je om alle losse draden heen (ook om de lus draad). Doe 

dit mooi strak en zorg ervoor dat de wikkeldraden mooi onder elkaar komen te liggen. 

    
- Als je draad bijna op is, haal je het uiteinde door de lus onderaan. Trek (terwijl je het werk 

goed vasthoud) aan de draad die boven de wikkel uitsteekt en trek zo het lusje met het 

uiteinde van de wikkeldraad onder de andere draden. (zie foto’s hieronder; is van een 

ander werkstuk maar het principe is hetzelfde.) 

- Knip nu de stukjes die uitsteken nog af en duw de uiteinden nog onder de wikkeldraden. 

En nu is je macramé hanger klaar! 

 

 



 

 

 


