Vægophæng af macramé
knyttet som halvcirkel
Knyt et vægophæng med macramé
knytteteknik. Lav ophænget omkring en pind
med ribbeknuder, der gentages hele vejen
rundt. Start i midten og knyt omkring i
halvcirkler. Beregn ca. 52 m knyttesnor til
ophænget.

Inspiration: 15881

1

2

Klip 14 x 260 cm knyttesnor, som
monteres omkring pinden løbende. Klip
også 13 x 130 cm knyttesnor, som
løbende knyttes ind i den knyttede
halvcirkel. Bind først 2 x 260 cm snore
dobbelt omkring pinden med en løkke.
Træk snor nr. 2 fra venstre skråt til højre,
og bind ribbeknuder, der består af to
omslag, omkring snoren med snor nr. 1
som vist på billedet. Gentag med snor nr.
3 og 4, og stram snorene til.

Knyt derefter den snor, der er knyttet
omkring, rundt om pinden som vist på
billedet.
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Gentag dette, så der laves en løkke,
hvorefter der er 3 sæt snore omkring
pinden.

Bind en ny snor på 260 cm dobbelt
omkring pinden på højre side med en
løkke. Træk snor nr. 2 fra højre skråt mod
venstre.
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Knyt ribbeknuder med hver snor mod
den modsatte side af arbejdet. Hæft igen
snoren der knyttes omkring over pinden
med en løkke, men stram ikke knuden til
endnu.

Læg en 130 cm lang snor dobbelt og bind
denne omkring den yderste snor øverst
op mod pinden som vist på billedet. Før
den dobbelte ende gennem arbejdet
bagfra og lav dermed en løkke omkring
den snor, der er knyttet omkring. Stram
snorene til.
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Bind endnu en 260 cm snor omkring
pinden på venstre side med en løkke.
Gentag trin 5 og 6, denne gang fra
venstre mod højre. Tilføj også en ekstra
snor på 130 cm på samme måde øverst i
højre side.

Gentag trin 5, 6 og 7 skiftevis fra højre og
venstre, indtil der er lavet i alt 14
halvcirkler omkring midten.
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Klip enderne af knyttesnoren af i
længden 15 cm rundt med halvcirklen,
eller klip dem af vandret i lige linje med
ophængspinden. Bind en tyndere snor i
pindens øskner, så den kan hænges op.

