
Macramé Garen/koord/touw/rope 

Eerst een opmerking over de kleur Naturel. Je zult zien dat als je 
diverse foto’s bekijkt dat er kleurverschil zit in het garen en de 
achtergrond van de foto. Naturel is erg moeilijk om op de foto te 
krijgen. Bijna alle naturel kleuren lijken erg op elkaar ook al doet de 
foto soms anders vermoeden. 
Dit weet je nu :-) nu verder lezen over al dat prachtige katoen. 

 
In de macramé wereld wordt hoofdzakelijk geknoopt met de 
volgende soorten garen: 
-Single Strand 
-Gevlochten koord 
-Gedraaid koord 

 
Bij Huisje van Katoen vind je ze allemaal in verschillende diktes en 
kleuren. 

——————————————————————————————— 
 

Single Strand: 
Single Strand garen bestaat uit een heleboel draadjes die samen 1 

draad vormen. 
Een draad kan soms wel uit 80 tot 100 draden bestaan. 

Single strand garen van Huisje van Katoen: 

* Barbante XL & Barbante XXL 
Dit garen is een Single Strand garen en beide zijn heel geschikt om 
mee te knopen. 
Stoer, stevig en toch zacht om mee te werken, heeft een warme 
uitstraling en makkelijk uit te kammen. 

Barbante XL van 3.5/4.5 mm leent zich perfect voor het fijnere 
knoopwerk zoals: windlichten, dromenvangers, plantenhangers, 
raamgordijnen, kussens, wandkleden, engeltjes, onderzetters, 
placemats, sleutelhangers, buidelhangertjes, speen koorden, 
kleedjes, vlaggenslinger, kwasten, veren, lantaarntjes, 
kerstornamenten 



Barbante XXL van 4.5/5.5 mm heeft door de dikkere draad een wat 
robuustere uitstraling, zeer geschikt voor projecten zoals 
wandkleden, kussens, raamgordijnen, tafellopers, plantenhangers, 
engeltjes, kerstboom slingers, grote windlichten, plant baskets, 
lantaarns en buidelhangers, veren. 
Leent zich heel goed voor Boho projecten. 

* Single Strand 
Dit garen bestaat ook uit heel veel draden die samen 1 draad 
vormen.   Doordat het geslagen katoen is, vormt het een stevig 
draad. (Anders dan bij het Barbante garen, dat valt iets losser) 
Verkrijgbaar in 3 mm, 3/4 mm en 5 mm. 
Een stoer, stevig garen, zacht om mee te werken en makkelijk uit 
te kammen. 
Dit garen leent zich, afhankelijk van de dikte, perfect voor de wat 
grotere wandkleden, kussens, poef, tafelloper, weddingdrops, 
plantenhangers, raamgordijnen, kleden, manden en veren. 
Ook Single Strand heeft een mooie Boho uitstraling. 

——————————————————————————————— 

 
Gevlochten Koord: 

Dit garen is gevlochten, waardoor het een mooi compact garen is. 
Het rafelt niet, is niet uitkam baar en er zit een beetje rek in. 

Je kunt er hele duidelijke patronen mee maken en is geschikt voor 
de wat grotere en stevige projecten zoals: 

Wandhangers, poef, kussen, plant baskets, tassen, plantenhangers, 
vliegengordijn, buidelhangers, manden, placemats en kleden. 



Het gevlochten koord van Huisje van Katoen: 

*Paulina 
Paulina is een heel fijn koord van 4/ 5 mm om mee te werken, zacht 
met een stevige uitstraling. 

*Pamela 
Pamela is net iets steviger en dunner dan de Paulina, zo’n 3/ 4 mm. 
Ook zacht om mee te werken. 

*Gevlochten Koord 
Het gevlochten koord is een heel stevig en strak gevlochten koord 
van 3mm. 

——————————————————————————————— 

Gedraaid koord: 
Dit garen bestaat uit 3 of 4 draden die om elkaar heen gedraaid zijn, 

net als touw. 
Het is uitkam baar, het rafelt en heeft een hele mooie en een echte 

knoop uitstraling. 
Het koord is zeer geschikt voor allerlei woonaccessoires, 

afhankelijk van de dikte, zoals wandkleden, plantenhanger, 
windlichten, lampen, katten bed, buidelhangers, placemats, 

onderzetters, manden, dromenvangers, kleed, gordijnen, hangmat, 
schommel, strandstoel, vliegengordijn. 

 

Het gedraaide koord van Huisje van Katoen: 

Moppari 
Moppari is een strak gedraaid garen met een fijne en zachte 
uitstraling. Zacht om mee te knopen. Een kleine 3mm. 



1 mm 
Dit koord bestaat uit 3 strengen gedraaid katoen en is zeer geschikt 
voor micro macramé en de hele fijne patronen zoals armbanden, 
enkelbanden, windlichten, chockers en oorbellen. 

2mm 
Dit koord bestaat uit 4 strengen gedraaid katoen en ook zeer 
geschikt voor micro macramé en de hele fijne patronen. 

2mm 
Dit koord bestaat uit 3 strengen gedraaid katoen en leent zich heel 
goed voor micro macramé en fijne patronen. 

3 & 4 mm 
Dit koord bestaat uit 3 strengen gedraaid katoen en is het meest 
gangbare garen wat gebruikt wordt. 

5 & 6 mm  
Dit koord bestaat uit 3 strengen gedraaid katoen en leent zich 
uitstekend voor de grotere projecten. 

3/ 4 mm 4 strengs 
Dit koord bestaat uit 4 strengen stevig gedraaid katoen, waardoor 
het zwaarder valt.  
Uitstekend geschikt voor vliegengordijnen, schommels of een 
hangmat. 

——————————————————————————————— 

Koord voor buiten 
Dit koord van 5/6 mm bestaat uit 3 strengen gedraaid gerecycled 

polyester koord en is uitstekend geschikt voor buitenprojecten 
zoals plantenhangers, hangmat, schommels of een buitenstoel.  

Het blijft mooi in weer en wind, heeft een mooie stoere uitstraling 
en is zacht om mee te werken. 

Uitsluitend verkrijgbaar in de enige echte touw kleur. 



Nog een paar weetjes: 
Katoen leeft…. 

Maak je een wandhanger met Moppari die een kleine 3 mm heeft en 
dezelfde hanger met Barbante XL, de hanger zal een hele andere 
uitstraling hebben en de een valt kleiner uit dan de ander of 
andersom. 
Zelfs onderling, met hetzelfde garen, kan het per kleur een paar 
0.001 mm schelen. 
En de dikte van gedraaid koord van bijvoorbeeld 4 mm, zal anders 
uitvallen dan de Single Strand van 4 mm. 

Het is ontdekken, zoeken, kijken, knopen, voelen en proberen! 
Wat wil je maken en wat voor uitstraling wil je je werk geven… 
Wij wensen je veel plezier en succes in deze geweldige zoektocht 
naar het juiste garen voor jouw project! 

Creatieve knoop groet van Team Huisje van Katoen én ontwerpster én 
schrijfster van bovenstaande teksten: ‘Inez van @inez macramé’  


