
   

  

Colours of Life,  

We geven diverse workshops op gebied van handwerktechnieken.  Enthousiast  ga ik met mensen  

aan de slag om ze te motiveren iets te ontwerpen. Het is leuk om te zien dat mensen trots kunnen 

zijn op hun eigen werk! In mijn leerwerkbedrijf  begeleid ik leerlingen  met leren ontwerpen en 

gebruik van deze technieken. Verder geven we ook  techniek- en ontwerplessen op diverse scholen.   

  

Macramé is één van de handwerktechnieken, waarmee je snel een mooi ontwerp kunt maken. 

Macramé is een Knooptechniek vanuit designwereld voor vervaardigen van kleding en home-deco, 

maar ook in de zeilwereld is men bekend met  de diverse knopen. De techniek komt bij de vele  

culturen naar voren en is al van oudsher bekend.  

Graag gaan laten we u kennis maken met de hippe mogelijkheden van Macramé.  

Hiervoor ontwikkelde we voor u dit pakket. De diverse koorden zijn prachtig te gebruiken en geven 

via patronen en kleuren een scala aan variatiemogelijkheden.  

Misschien kent u me wel, al een aantal jaar ben ik vast ontwerpster van  het magazine Hobby Handig 

en aan de Haak. Je kunt me vaak vinden op de vele beurzen op gebied van creatief en out of de box 

ontwerpen met diverse technieken.  

Voor de diverse workshops kunt u opgeven, via coloursstefanie@gmail.com 
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Veel knoopplezier, Stefanie  

  

 

  

Kruidenmandje met Durable Macramékoord,  

Workshop kruidenmandje knopen, zo lekker in de keuken die kruiden die je vers kunt gebruiken 

bij je kookkunsten!  

Knoop er een mandje voor en je kunt ze ophangen naast ‘t fornuis. Met voorjaar in aantocht haal je 

wat groen naar binnen.  

Plantenhanger knopen kan natuurlijk ook en die zijn ook volop aanwezig in mijn verschenen boek 

Macramé, nieuwe stijl.  

Met dit kruidenmandje met ringen kun je voor binnen en buiten leuke toepassingen bedenken.  

Macramé is een Knooptechniek vanuit designwereld voor vervaardigen van kleding en home-deco,  

We leren je diverse knoopsteken en de tips om het knopen van een project tot een mooi einde te 

volbrengen. Graag komen we bij je op locatie.  

  

Meld je aan via  coloursstefanie@gmail.com, samen met u plan ik een geschikte datum.  
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Mandala met durable Macramékoord,  

  

Workshop Mandala, waarbij  we je een uitdaging geven als je al wat knoopwerk beheerst.  

Maar ook als beginner kun je lekker aan de slag  

Mandala’s  zijn rondingen met steeds herhalende patronen. Je kunt ze haken en macramé knopen in 

vele vormen en kleuren..  

Macramé is een Knooptechniek vanuit designwereld voor vervaardigen van kleding en home-deco  

Graag laten we je kennis maken met de hippe mogelijkheden van Macramé.  

In 2,5 uur maakt je een eigen design, waarbij je heerlijk je hoofd leeg kunt maken van alle dag. 

In deze workshop geven we de diverse knooptechnieken weer en gebruik van de materialen. 

De tips om lekker jezelf te ontwikkelen en aanzet tot nog meer mooie designs. Er zijn volop 

mogelijkheden. En vele leuke kleuren macramékoord. Graag komen we bij je op locatie!  

Meld je aan via  coloursstefanie@gmail.com, samen met u plan ik een geschikte datum.  
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Wandhanger met Durable Macramékoord,  
Workshop wandhanger knopen, hierbij maken we op een ring of stokje een mooie decoratie voor 

aan de wand. In woonkamers, slaapkamers en kinderkamers kun de mooie variatie aan kleuren 

gebruiken of naturel toepassen.  

In vele woonmagazine’s en woonprogramma’s worden deze  hangers als de styling gebruikt.  

Macramé is een Knooptechniek vanuit designwereld voor vervaardigen van kleding en home-deco . 

Het toepassen van de diverse steken wordt je eigen gemaakt in deze workshop. Maar ook hoe je de 

hoeveelheden garens moet toepassen. Tips om variatie in patronen  en kleuren aan te brengen. En 

nog meer.  

Deze workshop wordt veel gevraagd ook op de diverse beurzen waar we aanwezig zijn.  

We ontwikkelen leuke patronen voor de pakketten en magazines.  Graag 

komen we op locatie voor deze leuke workshop!  

  

  

Meld je aan via  coloursstefanie@gmail.com, samen met u plan ik een geschikte datum.  
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