
Zomerse lichtjes met Macramé 



Voor het maken van deze lichtjes heb je, per licht-

je, nodig: 

Glazen pot, liefst met deksel. Deze op de foto is 

gekocht bij de AH. 

Vlastouw of jute touw, per lichtje 16 stukken 

van 80 tot 100 cm 

En verder zand, schelpjes en lichtjes. 

 

Knoop alle zestien stukken touw samen en zet 

dit met een klem vast op de tafelrand, of zoek 

iemand die het stevig vast wil houden terwijl je 

knoopt. Leg ze dan in vier bosjes van vier dra-

den uit een. 

 

Het knopen kan beginnen. Elke knoop wordt 

gemaakt met vier “draden”. Leg de middeltse 

twee dicht bij elkaar. Deze blijven steeds gewoon 

liggen en worden niet gebruikt, er wordt omheen 

geknoopt. 
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Leg dan draad 4, naar links over 3 en 2 

 en onder 1 door 

Daarna draad 1 onder 2 en 3 door en steek hem 

omhoog in de lus die vier gemaakt heeft. 



Dan is dit het resultaat. Kijk die PDFJE bij voor-

keur online, zodat je het flink kunt vergroten 

om het duidelijk te zien. 
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De volgende knoop is net zo, maar dan begin-

nen we met draad 1 naar rechts te leggen, over 2 

en 3 heen, onder 4 door. 

Dan draad vier naar links, onder 3 en 2 door, en 

deze komt in de lus die gemaakt is door draad 1 

weer naar boven, 

En dan is dit het resultaat. 

Trek de draden aan en klaar is de knoop. 



Maak de eerste knoop in en bundeltje van vier 

zo’n 3 tot 4 cm vanaf de dikke samengebonden 

knoop.  

Maak zo’n knoop in alle vier de bundeltjes. 

 

De tweede serie knopen  wordt gemaakt in een 

bundeltje bestaande uit twee draden van elk van 

de bovengelegen knopen. De draden die bij de 

eerste knoop 2 en 3 waren, dus bleven liggen, 

vormen nu de knoop draden, elk van een andere 

knoop. Zie deze foto. 

 

En maak zo op nieuw een serie van vier knopen, 

weer met 3 tot 4 cm tussenruimte ten opzichte 

van de vorige serie. 

Na twee series ziet het er zo uit. 

 



Maak in totaal vijf of zes series knopen. Pas af 

en toe even of het potje er goed in past en of het 

knoopwerk lang genoeg worde. 

 

Is het knoopwerk lang genoeg, tot op of net on-

der de dekselrand, knoop dan ruim boven de pot 

de draden weer samen en maak er een ophang 

lus. Knip het teveel aan draden af. 

Vul de pot met een laagje schelpen-

zand of echt strandzand, een waxi-

ne lichtje en schelpjes. 

 

Als het kaarsje mag branden, is 

uiteraard het deksel eraf. Maar laat 

u de potjes buiten hangen, draai 

dan na gebruik het deksel weer te-

rug zodat alles droog blijft. 

 

Gebruik maken van lichtjes op bat-

terijtjes kan uiteraard ook. Met het 

deksel op depot kunnen ze zelfs in 

de regen branden. 

 

Veel plezier!! 
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