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Materiaal:

 500 g viltwol uni
 rondbreinaald 8,0 - 9,0

Grootte:

 ongevilt: bodem ca. 43,5 cm x 52 cm,

zijwanden ca. 43,5 cm x 29 cm
 gevilt: bodem buitenmaten (= maten incl.
naadtoeslag buiten) ca. 32 cm x 32 cm,
binnenmaat ca. 29 cm, hoogte ca. 18 cm

Patroon:
tricotsteek: heenrij: re s., terugrij: av. s.
gerstekorrel: (even steken aantal)
heenrij: tussen de ks. 1 s. re en 1 s. av. afwisselend breien
terugrij: tussen de ks. 1 s. av. en 1 s. re afwisselend breien

Proeflapje:

Knutselidee

tricotsteek, ongevilt:
tricotsteek, gevilt:
gerstekorrel, ongevilt:
gerstekorrel, gevilt:

11 s. x 15 R = 10 cm x 10 cm
15 s. x 26 R = 10 cm x 10 cm
11 s. x 18 R = 10 cm x 10 cm
15 s. x 26 R = 10 cm x 10 cm

Nr. 104.571 – Decoratief viltmandje
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

Werkwijze:
 De mand wordt in 5 delen gebreid. De pijlen in de schets geven de breirichting aan.

 Bodem (1 x):

46 steken en 2 kantsteken opzetten en 52 cm (= 79 rijen) in tricotsteek breien, daarna de steken recht afkanten.

 Zijdeel zonder greep (2 x):
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 Vilten:

Het in elkaar genaaide mandje (enkel) bij 40°C in de wasmachine vilten.
Kies hierbij het programma voor bonte was (ca. 2 uur), centrifugesnelheid
800 – 1000 omwentelingen, geen spaarprogramma of programma voor
korte was kiezen. Voeg wat wasmiddel zonder optische witmaker of toegevoegde wasverzachter toe. Gebruik geen wasverzachter. Om het viltproces
te ondersteunen, leg je nog 3 tennisballen in de wasmachine. Na het vilten
het mandje meteen in vorm brengen. Zodat de bodem en de zijwanden
mooi gestroomlijnd worden en de juiste vorm verkregen wordt, het mandje
over een qua grote passende doos of houtblok plaatsen en laten drogen.

46 steken en 2 kantsteken opzetten en 21 cm (= 33 rijen) in tricotsteek en 8
cm (= 14 rij) in gerstekorrel breien. Daarna de steek recht afkanten, hierbij
het gerstekorrelpatroon voortzetten.

 Zijdeel met greep (2 x):

46 steken en 2 randsteken opzetten en 21 cm (= 33 rijen) in tricotsteek
breien, daarna in gerstekorrel verder werken. Na 1,5 cm (= 3 rijen) met
gerstekorrel in de volgende rij de middelste 18 steken afkanten en in
de volgende rij over de afgekante steken 22 steken weer opzetten (= 52
steken). Nog 5,5 cm (= 10 rijen) in gerstekorrelpatroon breien, daarna de
steken recht afkanten, hierbij het gerstekorrel patroon voortzetten.

 Afwerking (2 x):

De 4 zijnaden en de bodemnaad sluiten (voor alle naden viltwol gebruiken).
LET OP: De naden liggen aan de buitenkant. De naden ca. 2 cm van de rand
verwijderd aanbrengen. Hierdoor verkrijgt het mandje extra stabiliteit.
Door de verschillende viltgradaties in breedte en hoogte moeten 2 zijden
van de bodem (rechter en linker werkrand) bij het aan elkaar naaien ietwat
samengedrukt worden (zie schets).

Afkortingen:
kl.
R
s.
li
re
ks.
br.
afk.

= kleur(en)
= rij(en)
= steek/steken
= links
= rechts
= kantsteek/kantsteken
= breien
= afkanten
Knutselidee ter beschikking gesteld door:

Knutselidee

N°104.571 - Titel Bastelidee
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

www.gruendl-wolle.de

zijdeel

Schets gevilt:

Utensilo

Filzwolle uni

zijdeel met greep

bodem

zijdeel met greep

zijdeel

breirichting

ietwat samendrukken
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ietwat samendrukken

