
Makraméblomma
Makraméblommor kan göras på många sätt. Du 
kan göra dem med ett varierande antal blomblad, 
kombinera mindre blomblad med större och du kan 
göra dem mer eller mindre intrikata. Denna blomma 
har fem blomblad som knyts med 3 mm tjockt 
bomullssnöre. Du kan fästa den vid andra föremål 
genom att exempelvis knyta fast den med hjälp av de 
lösa fransarna på blommans baksida. 
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FÖRBEREDELSE

Du behöver 60 meter av 3 mm tjockt bomullssnöre. Varje 
blomblad består av sex stycken 2 meter långa snören. Klipp 
därmed totalt 30 stycken 2 meter långa snören. Knyt ett 
blomblad i taget och använd gärna ett knytbräde (exempelvis 
ett grytunderlägg i kork) för att nåla fast arbetet under tiden du 
knyter.

Kalvsnöre – kallas även kalv. Ett passivt snöre som löper genom 
knutar och fyller ut dem. Knutarna knyts runtom kalvsnörena 
som inte används för att knyta själva knutarna.
Knytsnöre – det aktiva snöret som används för att knyta 
knutarna, till skillnad från kalvsnöret.

1. För att knyta knutar i en linje 
från vänster till höger placerar 
du knytsnöret vågrätt bakom 
kalvsnöret. Böj den högra änden 
på knytsnöret in framför kalven 
och slå det runt kalven så att det 
hamnar ovanför sig självt. För 
sedan tillbaka det till höger sida.

2. Spänn den första öglan och 
böj sedan knytsnöret till vänster 
över kalven igen.

3. För änden på knytsnöret 
genom öglan som formats till 
höger om kalven.

4. Spänn knuten genom att 
dra i knytsnöret. Fortsätt med 
kalvsnöret till höger om det 
första.

5. Knuten är klar. För att knyta 
från höger till vänster gör du 
om stegen ovan men spegelvänt.

1. För att knyta knutar i en 
linje från vänster till höger 
placerar du knytsnöret bakom 
kalvsnöret. För knytsnöret upp 
framför kalven och vik ner det 
över kalven så att det hamnar 
till vänster om sig självt.

2. Spänn den första öglan 
och för sedan knytsnöret upp 
framför kalven och till höger. 

3. Vik ner knytsnöret över 
kalven och trä det genom öglan 
som formats under kalven. 
Spänn knuten genom att dra i 
knytsnöret och samtidigt vinkla 
kalven lite uppåt. 

4. Fortsätt med nästa knut på 
raden med knytsnöret till höger 
om det första. För att knyta i 
en linje från höger till vänster 
upprepar du steg 1-3 men 
spegelvänt.

5. Vinkeln på kalvsnöret avgör 
vinkeln på dina knutar. För 
att knyta diagonala rader som 
löper från vänster till höger 
vinklar du kalvsnöret neråt i 
önskad vinkel och upprepar 
steg 1-3. 

1. För det högra knytsnöret till 
vänster över kalvsnörena och 
placera det bakom det vänstra 
knytsnöret. 

2. För det vänstra knytsnöret till 
höger bakom kalvarna och ut 
genom öglan som formats.

3. Spänn knuten genom att 
dra knytsnörena utåt sidorna. 
Om det behövs kan du hålla 
kalvarna spända medan du 
för knuten uppåt. Första 
spiralknuten är färdig. Upprepa 
steg 1 för att fortsätta.

4. Upprepa steg 2-3 för att 
avsluta andra spiralknuten.

5. Fortsätt att upprepa stegen 
så formas en spiral runt 
kalvsnörena.

1. Forma en ögla genom att ta 
ena änden av snöret och lägga 
den över den andra. För samma 
ände genom öglan bakifrån.

2. Dra i bägge ändar för att 
spänna knuten. 

KNUTAR

Vertikalt dubbelt halvslag (VDH)

Dubbelt halvslag (DH)

Överhandsknop (ÖK)

Spiralknut (SK)
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STEG 1
Ta ett snöre, vik det på mitten och nåla fast det på ett knytbräde. 
Detta blir kalvsnöret på vilket de andra snörena knyts fast. Ta 
ett nytt snöre och knyt två vertikala dubbla halvslag (VDH) runt 
om ankarsnöret, en knut per sida. Håll i ändarna på kalvsnöret 
och för knutarna uppåt om det behövs så att de sitter så högt 
upp på ankarsnöret som möjligt.

STEG 2
Ta fyra nya snören och upprepa det förra steget. Knyt sedan 
ett diagonalt dubbelt halvslag (DH) under de vertikala dubbla 
halvslagen, med den vänstra änden på ankarsnöret som 
kalvsnöre och det högra som knytsnöre.

STEG 3
Vänd på knytbrädet så att ändarna på det första kalvsnöret  
hamnar på höger sida. Ta knytsnöret som nu är längst ner till 
vänster och använd det som kalvsnöre i en rad med fem dubbla 
halvslag till höger. Knyt sedan ytterligare en rad med fyra 
dubbla halvslag precis under.

STEG 4
Vänd upp och ned på knytbrädet så att ändarna på det första 
kalvsnöret hamnar på vänster sida istället, och knyt två rader 
med dubbla halvslag som i förra steget fast åt vänster.

STEG 5
Vänd på knytbrädet så att ändarna på det första kalvsnöret  
hamnar neråt igen. Ta snörena som är längst upp till vänster 

respektive längst upp till höger och använd dem som 
kalvsnören för att knyta dubbla halvslag på varje sida in mot 
mitten. Placera knutarna precis under de föregående. Knyt 
sedan ett dubbelt halvslag i mitten och använd det vänstra 
kalvsnöret som knytsnöre.

STEG 6
Använd samma kalvsnören för att knyta fem dubbla halvslag på 
varje sida ut mot kanterna. 

STEG 7
Böj kalvsnörena tillbaka in mot mitten och knyt ytterligare fem 
dubbla halvslag på varje sida, in mot mitten. Knyt ett dubbelt 
halvslag i mitten och använd det vänstra kalvsnöret som 
knytsnöre.

STEG 8
Använd snörena längst ut på kanterna som kalvsnören i 
ytterligare en rad med dubbla halvslag in mot mitten. Knyt ett 
dubbelt halvslag i mitten och använd det högra kalvsnöret som 
knytsnöre.

STEG 9
Ta snörena längst ut på kanterna som kalvsnören för att påbörja 
ytterligare en rad med dubbla halvslag. När första knuten på 
varje sida är klar, lägg till knytsnöret till kalvsnöret och knyt 
nästa dubbla halvslag runt bägge snören. Upprepa en gång till 
så att du får totalt tre kalvsnören och knyt ett fjärde dubbelt 
halvslag utan att lägga till ett nytt kalvsnöre.

Steg 1 
VDH x2

Steg 2 DH 
x9 Steg 3 DH 

x9
Steg 4 DH 
x9

Steg 5 DH 
x11

Steg 6 DH 
x10 Steg 7 DH 

x11

Steg 8 DH 
x11

Steg 9 DH 
x8
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STEG 10
Upprepa steg 1 till 9 för att göra ytterligare fyra blomblad.

STEG 11
Lägg två blomblad sida vid sida med baksidan uppåt. Ta 
knytsnörena från de tredje och fjärde dubbla halvslagen i 
den sista raden på varje blomblad, och knyt ihop dem med 
vanliga dubbelknutar (två knutar mellan varje par). Upprepa 
samma sak med resten av blombladen så att samtliga fästs 
ihop. Snörena bör nu samtliga vara i en bunt på baksidan av 
blomman.

STEG 12
Vänd på blomman för att börja knyta på detaljerna i dess mitt. 
Dra ut två snören från varje blomblad så att du får tio snören 
som sticker ut från mitten på blomman. Dra sedan ut ytterligare 
ett snöre och använd det som kalvsnöre för att knyta två till tre 

varv med dubbla halvslag i en cirkel, med de andra tio snörena 
som knytsnören. 

STEG 13
Du kan nu avsluta ”pistillerna” på två sätt. Du kan klippa 
snörena på framsidan och fransa upp dem så att du får en fluffig 
effekt. Du kan också föra åtta av snörena tillbaka genom hålet i 
mitten så att de hamnar på baksidan. Knyt en överhandsknop 
(ÖK) på de resterande tre snörena placerade ca 5 cm från 
blomman så att pistillerna får en liten knopp längst ut, och klipp 
sedan av snörena precis efter knutarna.

STEG 14
Avsluta blomman genom att ta fyra av snörena på baksidan och 
knyt två till tre spiralknutar (SK) runt samtliga andra snören, 
med två knytsnören per sida. 

Steg 11 Dubbelknutar 
x10

Steg 12 Dubbelknutar 
x10

Steg 13 ÖK 
x3

Steg 14 SK 
x2-3
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