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Voorwoord

Colours of life

is mijn bedrijf en bestaat nu 7 jaar. We hebben al heel veel mooie ontwerpen mogen maken voor
diverse magazines. Verder ben ik gek op kleur, welke ik vaak laat terugkomen in de vele kunstwerken die we maken van gerecycled draad of afvalmaterialen.

Leuk om jullie in mijn tweede boek mee te nemen op een reis met kleur, welke dus heel erg eigen is
aan mijn werkuitingen. Binnen de ambachten die men terugvindt in vele culturen, zijn de technieken van het knopen al jaren doorgegeven van generatie op generatie.

Verder raak ik geïnspireerd door kunst, welke in dit boek terug te vinden is. Mooi is het om diverse
takken van kunstzinnigheid samen te brengen in mijn boek.

Als zeilster ben ik bekend met de diverse knooptechnieken. Macramé is daar één van. Het is een
oude techniek, maar met de materialen van nu wordt zij helemaal opgepakt door alle generaties.

In dit boek laat ik zien hoe je de verschillende technieken kunt combineren. We hebben een diversi-

teit aan ontwerpen voor verschillende niveaus, zowel voor beginners als gevorderden. Ik hoop dat je
geïnspireerd raakt om nog veel meer mooie objecten te maken. Het is lekker om met Macramé bezig
te zijn. Dat geeft een ontspannend effect op de soms drukke bezigheden van ons leven.

Zo kun je naar hartelust werken aan de diverse objecten, waaronder home deco, schalen, kleding en
accessoires uit dit boek.

Op mijn website coloursoflife.nl vind je meer informatie over de workshops macramé, het
bestellen van materialen en nog veel meer.

Veel knoopplezier.
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Benodigdheden:

• Gekleurd papieren bloembinddraad - Kleuren: wit, zwart, aqua blauw, oranje,

donkerroze, lichtroze, bruin, groen, rood 1,5 – 2 mm dik • Metalen ring 25 cm

Knooptechniek:

• opzetlus, halve slag zie pag. 30

Werkwijze:

Knip van de diverse kleuren draad elk 2,5 m

en zet deze met een opzetlus dubbel aan de

ring. 1 + 2 De ribbel van de steek komt
aan de buitenzijde te zitten. 3 Om de ring

1

vol te maken, zetten we extra wikkelingen op.
Draai een keer extra om de ring en haal de
draad door de ontstane lus. 4 Zet de kleuren
in de volgende zetting aan de ring.

Kleuren volgorde:

2

Wit

9x

Bruin

6x

Lichtroze

6x

Rood

9x

Zwart

4x

Donkerroze 4x
Groen

3x

Groen

3x

Groen

3x

Donkerroze 3x
Donkerroze 4x
Oranje

Zwart

7x

Donkerroze 6x
Oranje

6x

Zwart

3x

3

Aquablauw 7x

4x
4

9

Grote
Wanddeco

24

Benodigdheden:

• 2 Bollen Bobbiny jumbo 100 m • Stok

Knooptechniek:

• opzetlus • weitasknoop • gedraaide weitasknoop
• cordonknoop zie pag. 30

Werkwijze:

Knip 20 draden van ruim 9 m. Zet deze met een
opzetlus dubbel aan een stok. Zorg dat de rib-

belkant aan de voorkant komt. Leg één zijdraad

over alle andere draden als leidraad. Knoop
met alle andere draden een cordonrolletje om
de leidraad.

1 Zie illustratie knooptechnieken. Knoop nu van beide zijden schuin naar

beneden 4 keer een hele weitasknoop. 2
Start vanaf de zijkant met 1 weitasknoop van
4 draden. Gebruik hiervoor steeds 2 draden van

de eerste weitasknoop en neem de 2 naastlig-

gende draden vanaf het midden mee. Knoop
hiermee de hele weitasknoop. Knoop de volgende weitasknoop op een rijhoogte eronder.
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Benodigdheden:

• Durable macramékoord, kleuren: navy, petrol,turquoise, khaki,
brick, curry, bright yellow

Knooptechniek:

• opzetlus • cordonknoop zie pag. 30

Uitleg cordonknoop:

Laat je knoopdraad achter de leidraad langs

lopen. Sla de draad dan voorlangs omhoog

en weer achterlangs door het verkregen lusje.
Schuif de knoop op naar je werk toe en positi-

oneer. 1 + 2 Sla nu nogmaals de draad
voor de leidraad naar voren. Trek van achter,
door de verkregen lus naar beneden aan en
schuif de knoop weer op. 3 + 4
Zie illustraties knooptechnieken.
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Benodigdheden:

• ReStyle capuchonkoord 175 m, dikte 5 mm

• Bankje met gaatjes (te bestellen) 1,2 m x 60 cm

Knooptechniek:

• opzetlus • weitasknoop • cordonknoop • verspringende weitasknopen zie pag. 30

Werkwijze:

Knip 40 draden van 4 m en zet deze dubbel

1

met een opzetlus op. Gebruik de gaatjes in de
breedterichting van het bankje en gebruik 1

dubbele draad per gaatje. 1 Plaats de ribbelkant boven en trek de draden strak aan.
Zie illustratie knooptechnieken.

Maak per 4 draden een hele weitasknoop. Doe
dit 20 keer in een horizontale rij.

In de tweede rij gebruiken we van elk groepje 2

draden en maken we een hele rij versprongen
weitasknopen (19 keer). 2
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Benodigdheden:

• Schachenmayr cotton jersey kleur 22

3 bollen (maat 36-38), 4 bollen (maat 40 of meer)

Knooptechniek:

• opzetlus • overhandse knoop • cordonknoop zie pag. 30

Werkwijze:
Achterpand

Knip een draad van 90 cm en zet hiermee het
achterpand van de gilet op.

Knip vervolgens 30 draden van 4 m en zet deze
met een opzetlus dubbel aan de draad.

We gaan werken met groepjes van 5 dubbel

1

opgezette draden. 1

Maak met de middelste 2 draden van het

groepje een halve slag van de cordonknoop.
2 Zie illustratie knooptechnieken. Leg deze
gekruiste leidraden schuin naar de zijkant over
de andere draden van het werk.
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Macramé
in Colours

Slotwoord,
Ik hoop dat je veel knoopplezier beleeft en dat je mooie resultaten bereikt met dit kleurrijke
DIY boek. Colours of Life biedt je een scala aan workshops op het gebied van macramé en andere
handvaardigheidstechnieken. Graag komen we op locatie voor de diverse workshops.

Je kunt ons ook projectmatig inzetten op scholen en evenementen. Verder maak ik in overleg
ontwerpen op maat.

							

Tot ziens!

							

Stefanie

Colofon

Aan dit boek hebben vele mensen meegewerkt. Mijn dank gaat uit naar allen.
• Sponsors: Bobbiny Cords - bobbinycords.nl, Durable Yarns - durableyarn.com
• Tekst, patronen en fotografie: Stefanie van Heusden - coloursoflife.nl
• Tekstredactie Jim Scholsberg en Marion Boeckhout - I-made Creative Media
• Vormgeving en illustraties: René Wijers - wijersreclame.nl
• Diverse illustratietekeningen: Myrrhe van Spronsen
• Kunstafbeelding omslag: Maison Savant: Edward Teeuw, Beeldbewerking Jim Scholsberg
• Knoopsters: Projectgroep Colours of Life
• Model: Evy van Tilborg
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

C 2019

66

coloursoflife.nl

