
Een paar bollen wol, een 
canvas doek, een smyrna-
naald en een stap-voor-stap 
uitgelegd patroon: meer heb 
je niet nodig om de mooiste 
wandkleedjes, kussenslopen 
en andere interieuraccessoires 
te knopen. 

Met de unieke ontwerpen 
van Julie Roberts kun je 
meteen aan de slag! 
Inclusief patroonbladen.
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Textielontwerpster Julie Robert is gespecialiseerd 
in moderne knoop- en weeftechnieken. Tijdens 
een vakantie naar IJsland ontdekte ze het weven. 
Nu reist ze over de hele wereld om haar knowhow 
te delen en haar kunstwerken te laten zien. Met 
tienduizenden volgers op Instagram kunnen de 
liefhebbers  van wol en weven niet meer om haar 
heen!
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0 1 4

De technieken om knopen, lusjes of franjes te maken verschillen iets 
van elkaar. Voor je begint met je eerste werkstuk, kun je ze het best 
eerst even uitproberen. Zo leer je ook de smyrnanaald te gebruiken 
en zul je zien dat je het al snel doorhebt.

De verschillendeknopen
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1 5

Trek de naald door de twee gaatjes zodat de 
twee uiteinden van de draad aan de goede kant 
van het werk naar buiten komen. Nu zit er een 
knoop aan de goede kant van het werk.

Kam de draad zodat hij rechtop gaat staan en wat voller 
wordt.

Haal de twee draaduiteinden door het haakje 
van de naald en trek de naald naar beneden. 
Het haakje sluit zich nu om de draad.

3 4

2

Steek de smyrnanaald in een gaatje van het stramien en door 
het gaatje erboven aan de goede kant weer naar buiten. Open 
het haakje van de naald en schuif een draad onder de naald 
met de twee uiteinden naar boven.

1

het makenvan knopen
B E N O D I G D H E D E N  E N  T E C H N I E K E N
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0 6 5

berber-wandkleed
door de lange franjes lijkt het  

of dit wandkleed in de lucht zweeft.

afmetingen
22 x 25 cm 

gereedschap 
smyrnanaald
kam
viltstift
strijkbout
schaar
naald en naaigaren

materiaal
stramien 28 x 31 cm
1 bol katoen, 75 m lang 
en 2 mm dik, in de kleuren 
mosterdgeel. lichtroze, 
groenblauw, zwart, 
hemelsblauw en crème

Voor je begint. Knip de garens in draden van circa 7 cm lang 
(zie blz. 18-19) en leg de zes kleuren op aparte stapeltjes.

B E R B E R W A N D K L E E D
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0 6 6

Steek de punt van de naald in het gaatje links van het patroon 
vlak onder de onderste getekende lijn. Ga door het gaatje 
erboven aan de goede kant weer naar buiten. Duw de naald er 
tot aan de kromming door. Haal een lange, dubbelgevouwen 
crèmekleurige draad door het haakje van de naald.

Trek het patroon 
van patroonblad 1 
over op het stramien 
of teken het uit de 
vrije hand.

Knip voor de franje van het crèmekleurige katoen 
draden van circa 40 cm lengte door ze rond een 
stuk karton van 20 cm breed te wikkelen.

1

2 3

B E R B E R W A N D K L E E D
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0 6 7

Trek de twee draaduiteinden door de lus 
omlaag, zodat een knoop ontstaat.

Maak zo een rij 
crèmekleurige 
franjes onder 
aan het patroon 
en knoop daar-
boven volgens 
de aanwijzingen 
op blz. 15 de 
twee diagonale 
zwarte vlakken.

Trek de naald door de twee gaatjes zodat zich aan de goede 
kant van het werk een lus vormt.

5

6

4

B E R B E R W A N D K L E E D
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