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Benodigde materialen:
mandvlechtbodem,
pitriet

Benodigd gereedschap:
emmer, water,
tangen,
wasknijpers
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Mandvlechten met pitriet
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Een mooie mand met kleuraccenten om cadeau te geven 
of om te gebruiken in je eigen huishouden. Met veel 

foto‘s, zodat de namaken zeker lukt!

Nadat je het materiaal voor hebt 
bereid, knip je de staken. Je kunt 
hiervoor ook gebruik maken van ge-
woon pitriet. Vervolgens moet je 
de staken ca. 20 minuten weken. 
Nu in de gaten in de bodem steken.

Voor de bodem neem je een staak en 
begeleid deze eerst rondom de bui-
tenste naar de volgende en plaatst 
hem naar de binnenkant. De laatst 
geplaatste staak steeds met de ving-
er vastzetten. De laatste staak als op 
de afbeelding naar binnen insteken.

2 Vlechtdraden in  twee aan elkaar 
grenzende vakken leggen en vastzet-
ten. De achterste c.q. de linker draad 
in het volgende vak naar binnen en dan 
weer naar buiten leiden. Hij wordt dan 
voor de andere draad geplaatst. Nu de 
andere draad in het volgende vak naar 
binnen en daarna naar buiten leiden.
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Mandvlechten met pitriet
Klanten upload

Het vlechtproces voortzetten. Als 
een draad te kort is, moet je hem 
naar binnen plaatsen en een nieuwe 
plaatsen. Voor ingrepen na ca. vier 
tot vijf vlechtronden met klemmen 
vrijhouden. Wanneer de gewenste 
hoogte bereikt is, de mand inweken.

Voor de rand van de korf de eerste 
staak eerst naar binnen, daarna 
naar buiten leiden (zoals bij het 
voorgaande vlechten). Vervolgens 
de rechts ervoor liggende staak 
ombuigen en naar buiten afl eggen. 
Om de beurt alle staken ombuigen.

Neem nu een staak en over de vol-
gende staak lopend naar binnen 
buigen. Nogmaals met alle staken 
zo te werk gaan. Met een tang de 
overtollige stukken afknippen. Niet 
te veel afknippen, tijdens het dro-
gen zet het materiaal nog licht uit.
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