
WERKBESCHRIJVING - Plantenmand weven

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.

Janneke: “Tijdens een bijeenkomst met de bloggers van Craftkitchen besloot ik om eens de weaving sticks, oftewel 
weefstokjes, te proberen. Je bleek er snel en gemakkelijk leuke dingen mee te kunnen maken. Ook kinderen kunnen 
hier prima mee uit de voeten.  Ik besloot om een plantenbakje te maken in combinatie met een rieten tassenbodem. Dit 
leverde een mooi naturel plantenbakje op wat in elk interieur past. “

Veel maakplezier! 

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Benodigdheden:
Prym tasbodem Liv 
Restyle Weaving sticks 12 mm
ReStyle Koord kleur 369 24 meter
DMC Natura XL  kleur 73
Prym wolnaald (groot genoeg voor het koord)

Stap 1
Meet de omtrek van je bodem (in mijn geval 80 cm)
Knip 6 draden af die 5 keer de omtrek van je uiteindelijke plantenmand hebben (in mijn geval (4 m)
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Stap 2
Bevestig een koord aan elke weaving stick. Knoop de uiteinden samen in een grote knoop.

Stap 3
Leg een opzetlus in je werkdraad en schuif die lus om de meest rechtse weaving stick.

Slalom nu met het draad tussen de stokjes door: van achter naar voor tussen twee stokjes en vervolgens van voor naar 
achter door de volgende opening.

Aan het einde draai je om het buitenste stokje en slalom je terug. Als het goed is ga je nu telkens met het draad voor een 
stokje langs waar je in de heengaande toer achter het stokje langs ging.
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Stap 4
Herhaal dit tot je stokjes ‘vol’ zitten en schuif het weefsel naar beneden, van de stokjes af, zodat je weer ruimte krijgt 
om verder te weven.

Ga zo door tot je weefsel een lengte heeft die gelijk is aan de omtrek van je bodem (80 cm in mijn geval). Knip het draad 
af en steek dat met een wolnaald terug in een van de ontstane ‘tunnels’.

Stap 5
Trek de weaving sticks helemaal uit het weefsel en schuif weefsel het verder naar beneden langs de draden, zodat de 
draden die nu uit het weefsel steken ruim de lengte van je weefsel hebben (ongeveer 1 meter in mijn geval). 

Knip de draden door bij de weaving sticks (er steken dan 12 losse draden van 1 meter uit je weefsel) en verwijder de 
sticks

Stap 6
Steek de draden een voor een terug door een tunnel. Gebruik een grote wolnaald. 
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Je hebt nu door alle tunnels 4 draden lopen: 2 waar je omheen hebt geweven en 2 die je terug hebt gestoken.

Door het terugsteken van de draden krijgt je weefsel meer stevigheid en dat is in dit geval (een plantenmandje) ook nodig.

Wil je met het weefsel een sjaal maken bijvoorbeeld, dan sla je stap 6 over, dan is een beetje soepelheid in je weefsel juist 
wel gewenst.

Stap 7
Bevestig de beide zijkanten aan elkaar door de uitstekende draden door de lussen van de andere zijkant te steken. Je 
hebt nu de rand van je plantenmand.
Deze bevestig je aan de rieten mand met een rijgsteek. Hecht af.


