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Διάγραµµα ροής 

     Κόψιµο κλωστών 

     δέσιµο κλωστής ποδιού γύρω απο το πόδι 

      δέσιµο των υπόλοιπων κλωστών στην 
κλωστή ποδιού 

      κόµπο  του οδηγού µε την κάθε κλωστή 2 
φορές 

      ο οδηγός έχει κατεύθυνση προς τα δεξιά 
παράλληλη µε την κλωστή ποδιού µέχρι 
να τελειώσει η γραµµή 

 

 
Το ίδιο  προς τα αριστερά 
 
 επανάληψη χ2 
 
 
κάνω κόµπο  µε τον οδηγό την  
κάθε κλωστή 2 φορές 



      ο οδηγός έχει κατεύθυνση προς τα 
δεξιά διαγώνια µε την κλωστή 
ποδιού µέχρι να τελειώσει η γραµµή 

 
     το ίδιο προς τα αριστερά 

      επανάληψη χ 10 

      κόψιµο της κλωστής ποδιού 
 
κόψιµο κλωστών απο το τελείωµα εκτός 
απο τις δύο µεσαίες 

 

 
 
κάψιµο των κοµµένων 
 
 
πέρασµα µιας χάντρας απο τη µια 
κλωστή και κόµπος µε την άλλη 
 
 
το ίδιο απο την άλλη πλευρά 
 
 
κάψιµο των κόµπων 
 
 
κατασκευή κουµπώµατος 
 



Επιλογή πλάνου 
δράσης 

Προετοιµασία 

Υλοποίηση µοτίβου 

Τελείωµα – 
κούµπωµα 

Φάσεις κατασκευής 



Φάση 1 :  Επιλογή πλάνου 

Επιλογή 
µοτίβου 

Επιλογή ποιότητας κλωστής 

Επιλογή χρωµάτων 

Επιλογή πλήθους 
κλωστών 

Καθορισµός µήκους κλωστών 

Επιλογή χαντρών 

Έµπειρος χρήστης 



Φάση 2 : Προετοιµασία 

Κλωστές 

Δηµιουργία βάσης (κλωστή γύρω από πόδι) 

Δέσιµο βάσης 

Τοποθέτηση κοµµένων κλωστών 

Έµπειρος χρήστης 



Φάση 3 : Υλοποίηση µοτίβου 

Βάση µε κλωστές 

Επιλογή κλωστής - οδηγού 

Επιλογή κατεύθυνσης κλωστής - οδηγού 

Επιλογή κύριας κλωστής 

Δηµιουργία κόµπου 

Δηµιουργία δυάδας κόµπων 

Δηµιουργία πλήθους κόµπων                
µε τον ίδιο οδηγό 

Επιλογή για τοποθέτηση χάντρας 

Λούπα 1 

Λούπα 2 

Έµπειρος χρήστης 



Φάση 4 : Τελείωµα - κούµπωµα 

Σύνολο κόµπων 
µαζί µε βάση 

Επιλογή είδους κουµπώµατος 

Δηµιουργία κόµπων κουµπώµατος 

Κάψιµο περισσευούµενων κλωστών 

Τοποθέτηση χαντρών (όπου απαιτείται) 

Δηµιουργία θηλιάς όπου κρίνεις 

Εµπειρος 
χρήστης 



Κύκλοι δράσης 

Δηµιουργία 
κόµπου 

Δηµιουργία ενότητας κόµπων 

Δηµιουργία βασικής ενότητας για  
δηµιουργία µοτίβου 

Δηµιουργία µοτίβου 

 
 

• Δηµιουργία 
θηλιάς – 

κουµπώµατος 

• Τοποθέτηση 
χαντρας 

Τελείωµα 

 
• Δέσιµο βάσης στο 

πόδι 
• Διαλογή κλωστών 
• Κόψιµο κλωστών  
σωστού µήκους 

• Πέρασµα κλωστών 
στη βάση 

Έναρξη 



Έναρξη 
Τεχνήµατα:  κλωστές, δηµιουργία 
κουβαριών, κόψιµο κλωστών στο 
µήκος του βραχίονα 

 
Στόχοι: Καθορισµός αισθητικής του 
βραχιολιού 

Δηµιουργία σταθερής βάσης στήριξης για 
το µακραµέ 



Δηµιουργία κόµπου 
Τέχνηµα: Κατάλληλη αντίσταση στον δείκτη 

- διπλό σφίξιµο- παράλληλο σφίξιµο και 
την κλωστή οδηγό και την κύρια κλωστή 

Στόχος: Να εξελιχθεί κατάλληλα το 
macrame – δηµιουργία σωστής δοµικής 
µονάδας 

 
 
Δηµιουργία ενότητας κόµπων 
Τέχνηµα: Έλεγχος απο πίσω αν έχουν γίνει 
και οι 2 κόµποι µέσω της αφής 

Στόχος: Σταθερότητα δοµικής µονάδας 



Προσπάθειες για την 
κατανόηση απτικής 
ευαισθησίας 

Διενέργεια πειραµάτων µε σιλοτέιπ: 
•  Παρατηρήθηκε αδυναµία 
κατάλληλου σφιξίµατος 

 
•  Σωστός αρχικός σχηµατισµός- 
λάθος κατάληξη 

•  Αδυναµία αντίληψης αίσθησης της 
τεντωµένης κλωστής(καθόλου 
feedback υφής) 

 
•  Δηλαδή ελλειψη πληροφοριών 
υφής και τεντώµατος 



Το κέντρο απτικής 
ευαισθησίας αναφορικά µε το 
macrame βρίσκεται µάλλον 
στην απόληξη του νεύρου 
Median του δείκτη 

!"#$%&% '()*+,
 Median

Γενικό 
συµπέρασµα 



Δηµιουργία βασικής ενότητας για τη 
δηµιουργία µοτίβου 

 
Τεχνήµατα: Προσοµοίωση, προσχεδιασµός στο 
χαρτί 

Στόχος: Να ανταποκρίνεται στο σχέδιο που 
θέλουµε να υλοποιήσουµε 

 
 
Δηµιουργία µοτίβου 
 
Τεχνήµατα: Μέτρηµα  (µε δάχτυλα, στον καρπό) 
Στόχος: Σωστή εναλλαγή του µοτίβου ώστε ν’ 
ανταποκρίνεται στο σχέδιο- οµοιοµορφία 



Τελείωµα – κούµπωµα 
 
Τεχνήµατα: Χάντρα, γλείψιµο κλωστής για 
πέρασµα απο την χάντρα, αναπτήρας, 
τρόποι κουµπώµατος, κάψιµο κλωστών , 
αναµονή µετά το κάψιµο για πατίκωµα  

 
Στόχος: Δηµιουργία κουµπώµατος στο 
κατάλληλο σηµείο, ώστε να ταιριάζει στο 
χέρι που θέλουµε 



µοντέλο ενσωµάτωσης 
κατασκευής οντολογίας στο χρόνο 



Kαταρεύσεις 

Μπλέξιµο κλωστών 
Κόψιµο των αρχικών κλωστών σε λάθος µήκος   
Πέρασµα κλωστής µε λάθος τρόπο στη κλωστή ποδιού 
Κλωστή ποδιού πολύ χαλαρή 
Λάθος στον κόµπο-οδηγός απο πάνω η απο κάτω; 
Λάθος τρόπος σφίξιµατος 
Λάθος πλήθους κόµπων σε κάθε δοµική µονάδα 
Λάθος πίεση στο σφίξιµο 
Ξεχνάει να κάνει κόµπο µε κάποια κλωστη 
Λάθος στο µοτίβο πχ. Παραπάνω γραµές προς τα δεξιά 
Λάθος κλίσεις λόγω µεγάλου µήκους 
 
 

Απειρος χρήστης 



Αρχικά	  εκπαιδευτικά	  
τεχνήματα	  

Απειρος	  χρήστης	  

Χρήση	  διαφορετικών	  χρωμάτων	  κλωστών	  
Χρήση	  εκπαιδευτικού	  τεχνήματος	  «4»	  
Χρήση	  παραμάνας	  για	  να	  κρατάει	  το	  μακραμέ	  σταθερό	  
	  Έλεγχος	  πλήθους	  κόμπων	  απο	  πίσω	  
Μέτρημα	  μήκους	  βραχιολιού	  στον	  καρπό	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



σας ευχαριστούµε... 


