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macraméhaken

26 å

Indrukwekkend en

Artistiek
Detail
Op deze foto ziet u het motief
in macraméhaakwerk van
dichtbij. U kunt het als basis
voor het namaken nemen
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Kleedje 30
Het kleedje met de twee
smalle, opengewerkte
zomen valt op door de
vier grote motieven in
macraméhaakwerk. In de
beschrijving leggen wij
nauwkeurig uit hoe deze
techniek in elkaar zit
Beschrijving op pag. 57-58

Heeft u de foto hierboven al goed bekeken? Het namaken van de motieven is
geen onbegonnen werk, maar u moet
er wel rekening mee houden dat u veel
geduld en doorzettingsvermogen nodig
heeft om dit fantastische tafelkleed
te maken. Wij wensen u veel succes!
å 27

tekeningen model 30

tek. a1

tek. a2

tek. a3

tek. c

tek. d

tek. e1

tek. e2

kleedje 30

koord haken (getallen = cm). Of
haak een lang koord.
Koord vastnaaien: de stukken
Kleedje 98 x 98 cm, motief 27 x 20
koord worden met contrastkleurig
cm. Tekening (getallen = lengte van
naaigaren bij de grijze lijnen in de
het koord in cm, letters = vullingen),
tekening vastgeregen: brede MK bij
schema en afb. i tot l op werkblad B.
de brede, smalle MK bij de smalle
Materiaal: 1,20 m naturelkl. gelijnen. Niet bij de picots aan de zijmengd weefsel, 140 cm breed, 10
kant insteken.
weefdraden/wd. = 1 cm (Zweigart,
Als u voor elk deel in de tekening
art. 3835/101 “Lugana“, 52% katoeen stuk koord heeft gehaakt, moet
en, 48% modal); 100 g katoenen
u het begin en einde onzichtbaar
haakgaren Artiste Mercer Crochet nr.
aan elkaar naaien of vastnaaien. Als
10 (50 g/273 m) en 2 str. merkboru een lang stuk koord neemt, wordt
duurgaren nr. 25 in wit 2 (Anchor
het gedeeltelijk vastgeregen, dan net
Coats); 1 haaknld. (addi) nr. 1,25;
voor het einde van een deel het
naainaald, borduurnaald; neteldoek,
koord met 1,5 cm “naad” afknippen.
vlieseline H 250 (Freudenberg, 90 cm
Het uiteinde met een stompe borbreed) en dubbele plastic folie: afmeduurnaald uithalen, het koord tot de
ting motief + minstens 5 cm; strijkgewenste lengte uithalen, dan de
patroonstift (DEKA); contrastkleurig
draadjes instoppen. Stukken koord
rijggaren.
die elkaar raken, met elkaar verbinTekening maken: de verkeerde
den; parallel verlopende stukken met
kant van het neteldoek met vlieseliflanelsteken aan elkaar vastnaaien,
ne verstevigen. De tekening met de
daarbij elke picot opnemen (afb. c).
strijkpatroonstift van het werkblad
Uitvoering: 4 motieven maken. Per
op zijdepapier overnemen en in het
motief ca. 3,20 m smalle en 1,20 m
midden opstrijken. Neteldoek tussen
brede MK haken. Met de naainaald
2 lagen plastic folie leggen, folie
eerst de brede MK voor de bloempot
mooi gladtrekken. De lagen op elvastnaaien, dan de blaadjes en bloekaar spelden, in alle richtingen op
men van smal koord vastnaaien, tot
elkaar stikken. Na het wassen kunt u
slot de brede MK voor de verbinding
het kleedje weer op deze tekening
tussen de bloemen vastnaaien. Dan
vastspelden en opstijven.
met de borduurnaald omwikkelde
Macramékoord (MK) haken: MK
spijltjes en vullingen maken. Twee
met Artiste Mercer Crochet nr. 10 hategenover elkaar liggende motieven
ken. Smal koord volgens afb. a1 met
met hetzelfde motief opvullen (varia2 ls. beginnen, in de 1e ls. 1 vs. hatie na de schuine streep).
ken, dan voor de 2e vs. de voorste
Omwikkelde spijltjes: bij de kruisstekenlussen van de 2e en 1e ls. (pijpunten met contrastkleurig garen
len in afb. a1) van rechts naar links
een ca. 2 mm lang hulpsteekje maopnemen, het werk schuin naar
ken. Voor elk spijltje 2 draden spanachteren leggen. ] Nu de lus voor de
nen: draad tot de betreffende plaats
2e vs. doorhalen, dan normaal afwerdoor het koord leiden, uitsteken,
ken, afb. a2. Beide stekenlussen (zie
draad met 1 steekje vastzetten, van
pijlen in afb. a2) opnemen, het werk
boven naar onderen bij de picot inweer schuin naar achteren leggen,
steken, ook bij de andere kant, draad
vanaf ] steeds herh., afb. a3. Breed
terug naar de 1e picot leiden, van
koord met 4 ls. beginnen, 3 vs. in de
onder naar boven uitsteken, dan het
ls. haken, bij de voorste stekenlus
draadpaar/DP tot de andere kant
van de middelste vs. 1 vs. haken, dan
omwikkelen, draad door het koord
de stekenlussen aan de zijkant opnenaar het volgende spijltje leiden.
men (pijlen in afb. b1), lus doorhalen,
Voor de picots (= i) de draad enkele
afwerken. Koord horizontaal vastkeren om de punt van de naald wikhouden. Werk in deze
kelen, de omwikkelingen met
volgorde: de 2 middelste
d
e
tek. b1
stekenlussen opnemen
duim en wijsvinger vast(afb. b2), het haakje
houden, naald erdoorvan de haaknld. wijst
heen halen, spijltje
daarbij naar het begin
voortzetten. Bij de kruisvan het koord, lus doorpunten de spandraden
halen en afwerken
steeds
door
het
(koord
schuin
naar
hulpsteekje heen leiden. Bij
achteren toe leggen),
een oneven aantal spandraden
dan de beide stede laatste draad slechts tot het
kenlussen aan
midden spannen, een spin made
zijkant
ken, dan het laatste spijltje naar
opnemen, lus
de rand toe omwikkelen. Voor
doorhalen en
spinnen de kruispunten doorafwerken. Voor
stoppen (1 spandraad opnemen,
elk deel in de te1 over-slaan, afb. d).
tek. b2
kening een stuk
Vulling a: met een ladder in flanelmoeilijkheidsgraad: HHH

steken beginnen, afb. e1, daarbij
slechts elke 2e picot van de MK
opnemen, bij de booglijnen bij de
buitenrand eventueel ook 2 picots
overslaan. Nu 2 draden die elkaar
kruisen omwikkelen, met de
volgende steek dezelfde 2 draden +
1 extra draad opnemen, dan de 2
nieuwe draden die elkaar kruisen
omwikkelen, met de 2e steek deze
draden + 1 extra draad omwikkelen,
zie afb. e2, daarbij de naald altijd onder de draden door leiden en over de
draden heen terugleiden (er ontstaat
een zigzagpatroon in het midden).
Vulling b1: vanaf de bovenkant van
het blaadje naar de onderkant
draden dicht naast elkaar spannen
(afw. bij de linker- en rechterrand
steeds 2 picots opnemen, de draad
heen en terug spannen). De vulling
vanaf de onderkant naar boven toe
uitvoeren. Volgens afb. f1 (pag. 58)
de 1e lus naar rechts om 4 dwarsdraden heen maken, draad over de
begindraad heen leggen, 1 lus naar
links maken, draad over de lus heen
onder de 1e dwarsdraad heen leiden.
De volgende 2 lussen tussen de
eerste 2 in maken, nu 3 dwarsdraden
opnemen, daarna 2 dwarsdraden
verder gaan, afb. f2. Let erop dat de
draad altijd aan de buitenkant van
de lus teruggeleid wordt.
Vulling b2: vanaf de onderkant
naar de bovenkant toe draden spannen (afw. bij de linker- en rechterrand steeds 2 picots opnemen, de
draad heen en terug spannen). Vanaf
de bovenkant om 4 dwarsdraden (=
2 “treden”) ] 2 festonsteken vanuit
het midden naar de linkerrand toe
borduren, dan met 1 kantsteek/kst.
in het midden naar het volgende
groepje festonsteken gaan, de kst.
wordt steeds alleen bij de bovenste
“trede” uitgevoerd, dan 2 festonsteken vanuit het midden naar de rechterrand toe borduren, de festonsteken bij de bovenste “trede” van het
vorige groepje en de volgende “trede” uitvoeren, met 1 kst. in het midden om de bovenste “trede” heen
naar het volgende groepje festonsteken gaan, vanaf ] herh.
Vulling c: in heeng. en terugg. rijen
werken. Bij de onderkant 1 draad
spannen, in de 1e rij groepjes van 2
kst. om deze draad uitvoeren, bij de
randen steeds bij de picots van de
MK insteken. In de volgende rij de
groepjes van 2 kst. uitvoeren. Tussen
de groepjes de draad als boogje laten hangen. Vanaf de 2e rij de kst. bij
de boogjes van de vorige rij uitvoeren (de groepjes verspringen),
afb. g1.
Vulling d: met 1 kst. bij de onderkant van het blad beginnen, afzonderlijke kst. in heeng. en terugg. rijen

uitvoeren, afb. g1. Na 2 rijen de kst.
alleen bij elk 2e boogje uitvoeren
(hierdoor ontstaan er kleine gaatjes).
In de volgende rij bij elk groter boogje 2 kst. uitvoeren, afb. g2.
Vulling e: bij de bovenrand van een
blaadje van rechts naar links met 1
rij kst. beginnen, aan het einde de
draad naar het begin van de rij spannen. Vanaf de 2e rij worden de kst.
om de boogjes van de vorige rij en
om de dwarsdraad uitgevoerd, afb.
g3. Na de 4e rij eindigen, draad door
de MK naar de onderkant toe leiden,
hier 1 draad spannen, vanaf hier 1
draad naar elke kst. spannen, daarbij
bij de rechte boog insteken en bij de
boog links ernaast weer uitsteken,
draad terug naar de onderkant toe
leiden. De spandraden 6x omwikkelen, draad instoppen.
Vulling f: bij de binnenrand van een
blad bij de onderkant 1 draad dwars
spannen, nu 5 draden inrijgen, afb.
h, draden samen omwikkelen, dan
bij de rechterrand na 4 omwikkelingen 1 draad minder en na 2 omwikkelingen 1 draad minder opnemen.
Kleedje naaien: een stuk stof van
114 x 114 cm recht van draad knippen, randen zigzaggen. Stof 2x diagonaal vouwen, lichtjes strijken. Motieven 17 cm vanaf het midden bij de
diagonale lijnen vastrijgen en aan de
goede kant met kleine steekjes bij de
randen van de koorden vastnaaien.
De stof aan de verkeerde kant
met een scherp schaartje bij de
naadlijn 4 mm naast de naad uitknippen. Naad met overhandse steken aan de verkeerde kant bij het
koord vastnaaien. Rondom 12 cm en
18 cm naast de rand 4 mm breed
wd. uittrekken, op de hoeken slechts
tot de kruispunten. De hoeken met
stiksteken vastzetten, afb. i. De hoeken voor een 4 cm brede dubbele
zoom schuin afwerken, afb. j1, j2.
De zoominslag en zoomomslag 4 cm
breed naar de verkeerde kant
omvouwen, rijgen, aan de verkeerde
kant met merkborduurgaren in
openzoomsteek vastnaaien: volgens
afb. k 4 wd. bundelen, 2 wd. diep insteken (alleen zoominslag); voor de
zigzag open naad bij de binnenrand
de wd. steeds 2 wd. laten verspringen. De schuine naden op de hoek
met overhandse steken sluiten, afb. l.
De andere open naad hetzelfde maken. Het kleedje aan de verkeerde
kant strijken.
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