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Malzemeler: Kullanılan Teknikler:

Uzunluk: 45cm / Genişlik: 35cm 

• 2x Spagetti Yarn Makrome Braided
• 1x Çift Ahşap Görünümlü Çanta Askısı

• Başlangıç Düğümü
• Kare Düğüm

Kanalımıza abone olmayı 
ve bildirimleri açmayı unutmayın!

/spagettiyarn

/spagettiyarn
#örmekhuzurverir

www.spagettiyarn.com

Makrome
File Çanta Kiti

Kendin Yap
Sıra sonuna kadar aynı düzende kare düğümler yapılarak ilerlenilir. Tüm sıra boyunca kare 
düğümler tamamlandıktan sonra askılar karşılıklı olarak birleştilir.

Birleşen noktada da kare düğüm yapılır. Bundan sonraki sıralarda çanta istenilen yüksekliğe
gelene kadar kare düğümler yapılarak ilerlenilir.

Alt kısımdan sarkan fazla 
ipler fotoğrafda görüldüğü 
üzere düğümlenir ve 
fazlalıklar kesilir.  
Son olarak düğümler içte 
kalacak şekilde çanta ters 
çevirilir ve tamamlanır. 

Moda / Başlangıç

Kullanılan Tekniklerin Videosu

Yeni başlayanlar için
Makrome düğüm
Teknileri nasıl yapılır?



Her biri 3 metrelik 40 adet Makrome 
Braided ölçülür. İki ucunu eşitleyip 
ortadan katladıktan sonra ahşap 
çanta askılarına 20x20 olarak 
başlangıç düğüm tekniği ile bağlanır.

Bir sıra boyunca bütün iplikler 4 parçaya ayrılır ve hepsi ile kare düğüm yapılır.

Makrome File Çanta Kiti
Makrome Braided
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Daha sonra ilk 4 iplik ile başlayarak kare düğüm yapılır.
Kare Düğüm: Dıştaki iki iplik alınır, sol iplik ortadaki iki ipin üzerine katlanır, 
ardından sağ ipi alınır ve orta ipliğin arkasından sol ipliğin üzerine yerleştirilir ve yukarı 
doğru çekerek sıkılır. Kare düğümün ilk yarısı yapılmıştır. Aynı işlem bir kez daha 
tekrarlanır, ancak bu defa sağ iplik ile başlanır.
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İkinci sırada ilk 2 iplik ayrılır ve devamındaki 4 adet iplik ile başlayarak kare düğümler 
yapılır. En son da tekrar  iplik bırakılır. Bir üst sıradaki kare düğümler ile arasında bir 
miktar boşluk bırakılmalıdır.

Üçüncü sırada tekrar ilk 4 iplik ile başlanır ve bir üst sıradakinden biraz daha fazla mesafe 
bırakılarak kare düğümler yapmaya devam edilir. Sonraki sıralarda aralarında hep aynı 
mesafe bırakılarak file modelini oluşturmak için kare düğümler yapılır. 

Diğer çanta askısına da aynı işlemler uygulanarak 5 sıra kare düğüm yapılır. Daha sonra 
6. sırada iki askı birleştirilir. Bunun için her iki askıdaki iplerin ilk ikisi alınır ve toplam 
4x iplik ile tekrar kare düğüm yapılır. 
 

Başlangıç
Moda


