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makkelijk ca. 1 uur

Paasmandje vouwen
variatie 1

Materiaal:

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:

KNUTSELIDEE
Nr.100.587 - Paasmandje vouwen

Papier in verschillende kleuren en patronen
Eventueel wiebelogen voor de vlinder

Knip het patroon uit en leg het op een stevig stuk papier - de kleur of het patro-
on kan je zelf kiezen. Teken met een potlood het patroon na en knip vervolgens 
het patroon weer uit.

Werkwijze:
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Daarna vouw je het patroon in 8 stukjes, dat betekent steeds in het midden sa-
menvouwen, totdat je slechts nog een bloemblaadje over hebt, zoals aangege-
ven op de foto hiernaast. Daarna vouw je het weer open. Nu knip je de randen 
van het patroon op de vouwlijnen een stukje in.

Breng op elk een strookje lijm aan. Dit doe je op de linker kant van het blo-
emblaadje en bevestig de volgende hierop. Dit doe je zolang, tot het patroon 
zich in een mandje heeft gevormd. Daarna laat je alles drogen. (I.p.v. lijm kun 
je ook dubbelzijdig plakband gebruiken).

Knip of snijd van een stuk papier een lange strook – ca. 25 cm. Dit wordt het 
hengsel van de mand. Aan het begin en einde van de strook breng je een 
druppel lijm aan. Vervolgens bevestig je het hengsel aan het paasmandje.

Je kunt vervolgens ook nog een vlinder van papier maken en deze daarna op 
het hengsel bevestigen. Afhankelijk van je smaak, kun je het hengsel ook met 
veren, paaseieren of iets dergelijks versieren.

Veel plezier bij het naknutselen !!
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