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Nr. 104.764 - Stoffenmandje
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Materiaal:
30 x 50 cm katoenen stof (binnenstof)
30 x 50 cm katoenen stof (buitenstof)
30 x 50 cm vliesline om op te strijken

stoff enmandjeEen handig 

Strijk het vliesline met behulp van een 
volwassene op de achterkant van de buiten-
stof. Houd je daarbij aan de strijkinformatie 
van de fabrikant.

Speld de twee stoff en rechts op rechts op 
elkaar en markeer de naadlijn op 1 cm af-
stand van een van de lange randen. Naai de 
stofl agen met een rechte steek (steekleng-
te 3 - 4 mm) samen.

incl. naadtoeslag
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Vouw de stoff en uit elkaar. Leg het stuk 
stof in de lengte op elkaar, zodat de naden 
elkaar precies raken en dezelfde stoff en 
rechts op rechts op elkaar liggen. Naai de 
stofl agen langs de lange randen samen.

Draai de stoff en slang, zodat de rechterkant 
(mooie kant) van de stof aan de buitenkant 
is. Vouw nu de lichtblauwe buitenstof naar 
binnen. Aan de onderste open rand bevin-
den zich vier lagen stof op elkaar, die je 
allemaal met een rechte steek aan elkaar 
naait. Verfraai de naadtoeslag met brede 
zigzagsteken (steekbreedte 4 mm, steek-
lengte 3 mm).

Naai nu de hoeken af, zodat je mandje een 
standvlak krijgt. Trek hiervoor de stoff en 
aan de zijkanten uit elkaar en leg ze met de 
zijkant c.q. de zijnaad op de onderste naad. 
Markeer steeds een lijn loodrecht op de 
zijranden met een afstand van 6 cm tot de 
hoek. Naai met een rechte steek langs beide 
lijnen.

Knip de gestikte hoeken met 1 cm naadtoe-
slag af. Verfraai tot slot de naadtoeslag van 
het mandje met brede zigzagsteken (steek-
breedte 4 mm, steeklengte 3 mm).

Draai het mandje om, zodat de eff en stof 
aan de buitenkant zit, en zet het stoff en 
mandje neer. Vouw de bovenrand naar bui-
ten. Dit ziet er mooi uit en geeft de mand 
meer houvast.

Knutselidee uit het boek „Näh mit - Die Kindernähschule“


