
Macrame
julekugle 
Lav selv en macramé julekugle med macramé
snor. Brug kun en type knytteknude (Square
knot), som ikke kræver særlig erfaring med
kunsten at knytte. Til en kugle bruges 650 cm
Macramé snor. Det tager max en time at lave
en kugle.

Inspiration: 15986

1
Klip 10 stk Macrame snor á 60 cm. Fold 9
af dem og saml den sidste til en magisk
ring.

2
Knyt de 9 tråde i en løkke rundt om den
magiske ring, som det er vist på billedet.
Hæft dem fast ved at føre enderne
igennem løkken (Lark’s head knot).



3
Træk i de to tråde, der er danner den
magiske ring og stram den til om kuglen
som vist på billedet.

4
Knyt en dobbeltknude omkring 2 tråde
som vist på billedet. Fortsæt hele vejen
rundt, så der i alt bindes 5 dobbeltknuder
(Square knot).

5
Forskyd dobbeltknuderne fra trin 4. Lav
afstand når knuden strammes til.
Tip:
Brug en tynd blomsterpind eller
strikkepind no. 3,5, for at afstanden bliver
den samme på alle 5 dobbeltknuder. Lav
igen dobbeltknuder rundt på kuglen.

6
Forskyd dobbeltknuderne fra trin 5 i
forhold til trin 4, så der opstår et
rudemønster. Lav 5 dobbeltknuder med
længere afstand. Brug fx en blyant eller
strikkepind no. 8.



7
Gentag trin 6 to gange. Bind i alt 3
dobbeltknuder med blyants afstand eller
strikkepind no. 8.

8
Klip 50 cm tråd og brug den til at samle
alle de knyttede tråde. Lav en løkke med
den væk fra kuglen og læg den sammen
med de øvrige tråde. Sno den anden
ende 4 omgange rundt om løkken og de
øvrige tråde. Stik enden gennem løkken.
Klip tråden af ca. ½ cm og træk i
modsatte ende for at skjule tråden i
fæstningen. 

9
Klip enderne af i 8-9 cm længde.


