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viltplaat 30 x 45 cm
verschillende linten

makkelijk ca. 2 uur

paasmandjeEen snel

Materiaal:

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:

KNUTSELIDEE
Nr.103.706 - paasmandje

Uit een viltplaat kan met behulp van een revolvertang en een mooi 
lint in een mum van tijd een mooi paasmandje worden gemaakt.

De mand kan vervolgens naar believen worden verfraaid.
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Meet van alle kanten 15 cm naar binnen 
en teken met een passer een 30 cm gro-
te cirkel en knip deze uit.

Vervolgens de sjabloon uitprinten en 
uitknippen.

Plaats het sjabloon en markeer de 
punten die moeten worden geponst en 
de rand van het sjabloon. Vervolgens de 
sjabloon verplaatsen en bovenstaande 
herhalen, tot de cirkel volledig af is en 
de 8 punten gemarkeerd zijn.

Daarna pons je met de revolvertang de 
gaten. Daarbij de revolvertang plaatsen, 
samendrukken en een beetje heen en 
weer draaien.

Rijg het lint door de gaatjes en knoop het 
bovenaan samen. Hiervoor zijn ook korte 
resten lint geschikt (15 cm). Met een strik 
ziet het er echter mooier uit.

Het mandje kan nu naar believen worden 
versierd. Hiervoor zijn pailletten, vilten 
delen en sierstenen geschikt. Indien je 
ingewikkelde patronen wil borduren, kun je 
het mandje het beste pas na het borduren 
vormen.

Het mandje kan met de hand samen worden 
gedrukt en gevormd. Van heel plat tot heel 
hoog, alles is mogelijk. 

Zo kun je uit een- en hetzelfde mandje ofwel een plat paasmandje 
of een mooie bloempot maken.
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