
1/7#DIY_Olga

Olga oorringen by

DIY
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Macramé oorringen: 3 verschil lende modelletjes

Olga by 
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benodigdheden 

• Oorhangers: 2 per paar

• Oorbelringen: 2 per paar

• Macramékoord (1,5 mm dikte): 180 cm per paar, 
wij gebruikten mustard en terracotta kleur

• Fijne tang

gebruikte macraméknopen:

lark’s head knot: dit is de knoop waar je bijna elk macraméproject mee begint.

square knot: hiervoor heb je bovenaan 2 lark’s head knots nodig en heb je dus 4 touwen.
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• Vouw het touw dubbel zodat je bovenaan een lus krijgt.

• Vouw de lus onder de oorbelringen.

• Steek de beide uiteinden van het touw door de lus.

• Trek de touwen aan zodat de knoop goed vast zit.

• Haal het linkse touw (A) over de 
2 middelste touwen en onder het 
rechtse touw (B) door.

• Haal het rechtse touw (B) onder 
de 2 middelste touwen door en 
haal hem door de lus.

• Trek aan. Je bent nu op de helft 
van de square knot.

• Haal het touw A over de 2 mid-
delste touwen en onder het touw 
B door.

• Haal het touw B onder de 2 mid-
delste touwen door en haal hem 
door de lus.

• Trek aan en je eerste square knot 
is klaar!
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double half hitch: deze knoop kan in 2 richtingen gebruikt worden.
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A A

1. Leg het uiteinde A in een soort U over het andere uiteinde.

2. Haal het uiteinde A door de lus. 

3. Trek aan en herhaal dezelfde stap  nog een keer .

4. Trek aan en je eerste double half hitch is klaar!
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werkbeschrijving

Olga 1

• Bevestig de 6 touwtjes aan de ring met de lark’s head knot.

• Werk met double half hitch knopen van buiten naar binnen toe zodat 
je een V bekomt.

• Met de twee laatste touwen maak je ook een double half hitch knop 
zodat de V gesloten is.

• Doe dit twee keer zodat je 2 rijen boven elkaar hebt.

• Knip de touwen af op de gewenste lengte en rafel ze uit.

• Bevestig de oorhangers aan de ring met een kleine tang.

Je vindt hieronder een werkbeschrijving, 
maar het is makkelijker als je naar de video 
kijkt op www.fibremood.com/en/olga

www.fibremood.com/en/Olga
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Olga 2

• Bevestig de 6 touwtjes aan de ring met de lark’s head knot.

• Werk met double half hitch knopen van links naar rechts.

• Knip de touwen af op de gewenste lengte en rafel ze uit.

• Bevestig de oorhangers aan de ring met een kleine tang.
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Olga 3

• Bevestig 4 touwtjes aan de ring met de lark’s head knot.

• Maak met de buitenste 4 touwen 2,5 square knot.

• Neem de binnenste twee touwen van de square knot en haal deze naar 
boven tussen de twee beginknopen en trek de touwen door naar achter.

• Maak nog een laatste halve square knot. Je bekomt een dikker bolletje.

• Herhaal deze stap bij de andere 4 touwen.

• Herhaal deze stap nog eens bij de binnenste 4 touwen. Je hebt nu  
3 dikkere bolletjes geknoopt.

• Knip de touwen af op de gewenste lengte en rafel ze uit.

• Bevestig de oorhangers aan de ring met een kleine tang.


