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Bouwplan

Het lijkt misschien moeilijk, maar dat valt mee!

In dit bouwplan vind je alle benodigde materialen, maten en een werkwijze in vier
overzichtelijke stappen: 1) Ophanging, 2) Frame, 3) Bakje en 4) Bodemplaat.

Vrijwel het hele project bestaat uit rechte knopen. Alleen voor de ophanging zijn
een paar extra knopen nodig die je met behulp van een Youtube tutorial zo
geleerd hebt.

Het project is gebaseerd op diverse voorbeelden van andere hangwiegen zoals:

● De Macrame Baby Swing van Emily Faith
● Het Macrame Bassinet Project van The Holm Family
● De Baby Macrame Bassinet van Lubomir Gasparik

Ook van deze hangwiegen kun je op Youtube tutorials vinden. Aanrader!

Maten

Wieg voor een standaard matras van 80x40x7cm.

De wieg meet 87x50x43cm en hangt aan een ophanging van 128cm lang.

Volgens de officiële eisen is een wieg minimaal 27,5cm diep. Een wiegmatras is
minimaal 7cm dik. Voor het knopen van het bakje is daarom uitgegaan van een
diepte van minimaal 36cm voor:

● 27,5cm diepte wieg
● 7cm dikte matras
● 1,5cm houten plaat
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Benodigdheden

Voor dit project heb je ongeveer 430m 4mm dik 3-strengs katoenkoord nodig, een
houten plaat van 85x48x1,5cm, rondhouten (bijvoorbeeld 3 bezemstelen die je op
maat zaagt), een haak en wat gereedschap nodig. Zie hieronder de details per
stap.

Wil je een diepere wieg, is je matras of houten plaat dikker, of wil je een
langere/kortere ophanging, pas de benodigde touwlengtes hier dan op aan. Bij
macramé heb je grofweg 4x de touwlengte nodig van de uiteindelijke lengte van
je project. Grofweg, want de precieze lengte is afhankelijk van de dikte van het
touw en hoe dicht je de knopen op elkaar zet. Als je hier weinig ervaring mee
hebt, kun je uit voorzorg beter wat extra touwlengte nemen.

Stap Knopen Benodigdheden

1. Ophanging Gathering knot

Half hitch knot

Chinese crown knot

Square knot (dubbele
knoop)

● 8x9m katoenkoord 4mm dik;
3-strengs

● 50cm katoenkoord 4mm;
3-strengs voor gathering knot

● 1m katoenkoord 4mm; 3-strengs
voor versteviging van de
ophanging

● Dunne schilderstape
● Karabijnhaak (klimwinkel)
● Plafondoog

2. Frame Square knot (dubbele
knoop)

● Rondhout 2x87cm en 2x50cm
lang; 2,3-2,5cm dik (b.v.b.
bezemstelen)

● Zaag
● Houtboor 10mm
● Was/onderhoudsolie ecologisch
● Waterpas

3. Bakje Larks head knot

Square knot (dubbele
knoop)

● 56x3,5m katoenkoord 4mm dik;
3-strengs

● 40x4m katoenkoord 4mm dik;
3-strengs

● Dunne schilderstape

4. Bodemplaat Square knot (dubbele
knoop)

● Houten plaat 85x48x1,5cm
● Zaagmachine
● Houtboor 10mm
● Frees, schaaf of schuurmachine

om hoeken af te ronden
● Was/onderhoudsolie ecologisch
● Wiegmatras 80x40cm
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Werkwijze Stap 1 - Ophanging

De ophanging bestaat uit 8 lange dubbelgevouwen koorden waarin je een oog
van verstevigd touw knoopt. Hieruit ontspringen dan 16 koorden die je in 4
strengen verdeelt en in de volgende stap op de hoekpunten van het frame
bevestigt.

1. Knip 8 koorden van 9m. Omwikkel de einden met dunne schilderstape
zodat deze niet uitrafelen. Dit helpt ook om straks de koorden door de
gaten van het frame en de bodemplaat te voeren.

2. Vouw de 8 koorden in het midden dubbel zodat een lus ontstaat. Dit wordt
de ophanging. Maak de lus ongeveer 6cm groot en bind af met een
gathering knot.

3. Omwikkel de lus met half hitch knots zodat een stevig oog ontstaat (zoek
op Youtube: how to wrap a ring using half hitch knots). Dit is nodig omdat
op de plek waar je de lus aan het plafond bevestigt slijtage kan optreden.
Het geknoopte oog biedt extra stevigheid. Voor nog meer stevigheid (maar
dit is niet per se nodig) kun je de lus ook maken rond een 32mm stalen
puntkous. Je hoeft de ring dan niet te omwikkelen met half hitch knots.

4. Vanuit je oog ‘ontspringen’ nu 16 koorden. Deel deze op in groepen van vier
met een chinese crown knot. Je hebt nu vier strengen van vier koorden.
Deze gaan straks naar de vier hoekpunten van het rondhouten frame.
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5. Neem de eerste streng van vier koorden. Ga vanaf de chinese crown knot
10cm naar beneden langs je touw en knoop een set van 6 dubbele knopen.
Herhaal dit voor de andere drie strengen van vier koorden.

6. Laat 33cm touw ongeknoopt en knoop opnieuw een set van 6 dubbele
knopen in elk van de strengen.

7. Laat 55cm ongeknoopt en knoop een laatste set van 3 dubbele knopen.
Onder deze laatste set ga je zometeen het rondhouten frame bevestigen.

De hele ophanging van bovenkant ring tot de onderkant van de laatste set
dubbele knopen meet nu ongeveer 128cm.
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Werkwijze Stap 2 - Frame

Het frame bestaat uit een rechthoek van rondhout. Bezemstelen hebben een
perfecte dikte voor dit doel. Het frame knoop je aan de vier strengen van de
ophanging.

1. Zaag twee stukken rondhout van 87cm en twee stukken van 50cm. Schuur
de hoeken. Boor gaten van 10mm met het hart op 3,5cm van de uiteinden.
Wrijf het hout in met was/onderhoudsolie en laat drogen.

2. Trek de koorden van de ophanging door de gaten van de 50cm-stelen. Dit
doe je door van iedere streng van 4 koorden 2 koorden door het gat te
halen. De andere 2 gaan er aan de buitenkant omheen. Trek de koorden
daarna door de gaten van de 87cm-stelen zodat een rechthoek ontstaat.
Maak onder de steel een dubbele knoop.

3. Stel de knopen onder het rondhout zo dat alles waterpas hangt. Het helpt
om wat gewicht op het frame te leggen, bijvoorbeeld een zware plank.

4. Bind de lange koorden voor de ophanging tijdelijk op boven het frame
zodat deze niet in de weg hangen. Je hebt ze pas bij het bevestigen van de
bodemplaat weer nodig.
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Werkwijze Stap 3 - Bakje

Het bakje bestaat uit 96 koorden die aan het rondhouten frame worden bevestigd
en van daar naar beneden worden geknoopt. De lengte van de koorden die aan
de 50cm-stelen gaat zijn langer omdat dit hout hoger in het frame zit dan de
87cm-stelen. De exacte hoeveelheid benodigd touw is afhankelijk van hoe dicht je
de knopen van de wieg op elkaar plaatst. Hoe kleiner de afstand tussen de
knopen, hoe meer touw je nodig hebt. Ik ben uitgegaan van 4x de diepte van het
uiteindelijke bakje plus een beetje extra touw om er zeker van te zijn dat ik
genoeg heb.

1. Knip 56 koorden van 3,5m. Omwikkel de einden met dunne schilderstape.
Bevestig de koorden aan de lange 87-cm stelen (28 aan elke steel) met larks
head knot. Verdeel de koorden ongeveer gelijkmatig over de steel.

2. Knip 40 koorden van 4m. Omwikkel de einden met dunne schilderstape.
Bevestig de koorden aan de korte 50-cm stelen (20 aan elke steel) met larks
head knot. Verdeel de koorden ongeveer gelijkmatig over de steel.

3. Wil je veel knoopjes dicht op elkaar? Dan kun je overwegen om meer
koorden per steel aan het frame te bevestigen.

4. Knoop een rij van twee dubbele knopen aan de korte 50cm-stelen.

5. De volgende rij van twee dubbele knopen begint onder de lange
87cm-stelen. Hierbij stop je na het laatste koord niet maar knoop je verder
met de koorden van de 50cm-stelen zodat een rond bakje ontstaat. Bepaal
hoe groot je de ‘mazen’ tussen de knopen wilt hebben, dus hoe open je
wieg wordt. Hoe groter deze zijn, hoe minder touw je nodig hebt. Maak ze
niet te groot, zodat de baby er niet in verstrikt raakt. Ik heb in mijn ontwerp
mazen van ongeveer 2,5cm breed en 5cm lang. De mazen onder de korte
stelen zijn fijner dan die onder de lange stelen omdat de touwen op de
lange stelen dichter op elkaar zitten.
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Onder de lange stelen zit nu één rij dubbele knopen, onder de korte stelen
twee rijen.

6. Blijf rijen van twee dubbele knopen maken tot je bakje minimaal 34,5cm
diep meet vanaf de bovenkant van de lage 87cm-steel. Met de door mij
gehanteerde grootte van de mazen van ongeveer 2,5x5cm resulteerde dat
in 9 rijen dubbele knopen onder de lange steel en 10 rijen onder de korte
steel. Gebruik een maatlat om er zeker van te zijn dat iedere rij op dezelfde
hoogte begint, zodat de onderste knopen van het bakje op een rechte lijn
komen. In plaats van rechte knopen kun je elk denkbaar patroon in je bakje
verwerken door ook andere knooptechnieken te gebruiken.
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Werkwijze Stap 4 - Bodemplaat

De houten bodemplaat wordt onder de wieg geknoopt, eerst op de vier
hoekpunten van de lange touwen voor de ophanging, daarna worden de 96
koorden aan het rondhouten frame eraan geknoopt.

1. Zaag een plaat hout van 85x48cm. Rond de scherpe hoeken af.

2. Boor 4 gaten van 10mm met het hart op 2cm uit de rand van de plaat. Dit
zijn de vier gaten voor bevestiging van de ophanging.

3. Boor tussen de 2 hoekpunten op de smalle kant van de plaat 10 gaten met
een regelmatige hartafstand van 4,16cm. Herhaal aan de andere smalle
kant van de plaat. Boor tussen de 2 hoekpunten op de lange kant van de
plaat 14 gaten met een regelmatige hartafstand van 5,36cm en herhaal aan
de andere kant.

Je hebt nu in totaal 4 gaten voor de ophanging en 56 gaten om de koorden
van het bakje te bevestigen. Heb je meer koorden voor het bakje gebruikt?
Houd er dan rekening mee dat je ook meer gaten in de bodemplaat moet
boren. De afstand tussen de gaten bereken je als volgt:

ℎ𝑎𝑟𝑡𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑜𝑒𝑘𝑔𝑎𝑡𝑒𝑛 / (𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑜𝑑𝑖𝑔𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑡𝑒𝑛 − 1)

4. Wrijf het hout in met was/onderhoudsolie en laat drogen.
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5. Voer de vier strengen van de ophanging door de hoekgaten. Deze keer trek
je alle 4 de strengen er doorheen. Maak ze vast onder de bodemplaat met
een dubbele knoop. Net als bij het frame is het belangrijk de bodemplaat
goed waterpas te hangen.

6. Voer de strengen van het bakje door de gaten. Leg het matras er in zodat je
hier strak omheen kunt knopen. Bevestig de koorden onder de bodemplaat
met een dubbele knoop. Let op dat het bakje waterpas blijft hangen. Knoop
de strengen van het bakje dus niet hoger dan die van de hoekpunten.

7. Trek alle koorden strak aan. Knip het koord dat je over hebt af. Hoe langer je
de koorden laat, hoe meer ‘franje’ je onder je bakje krijgt.
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In de knoop?

Laat je vragen of opmerkingen achter op mijn contactformulier via
https://dichterbijdegrond.nl/
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