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

Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en 
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Om de babykamer af te maken is er een patroon aan het ReStyle Babyconcept toegevoegd voor opbergmandjes. De 
mandjes kunnen gebruikt worden voor kleine voorwerpen zoals een speen, maar de mandjes zijn ook groot genoeg voor 
o.a. luiers. Dus een super leuke eyecatcher én nog functioneel ook! Zeker met de gouden paspelband als gaaf detail.

Benodigdheden
ReStyle Wafelstof, art. 069.4001 kleur 987
ReStyle Katoenstof met print, art. 069.ODECA_7B
ReStyle Katoenstof met print, art. 069.PAYANI_8B
 - Klein mandje 32x56cm (hxb) incl. 1 cm naad. 
 - Groot mandje 36x56cm (hxb) incl. 1 cm naad. 
 - De bodem is vierkant 14cm x14 cm.
Vliesline Decovil 1 Light 45cm, art. 025.240131
Paspelband Metallic 10mm, art. 017.1157 kleur 050 
Leren label Round Hart 30mm, art. 013.10215 kleur 975

Overige benodigdheden
Gütermann naaigaren
Naaimachine
Schaar

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Stap 1 (foto 1): Voor 1 mandje knip je 4 lapjes stof, 2 voor de binnenkant (effen stof) en 2 voor de buitenkant (stof met 
print). Voor het grote mandje knip je van de binnen- en buitenstof lapjes 30x36cm (2x effen stof en 2x printstof) en voor 
het kleine mandje 30x32cm dat is incl. 1cm naad. (2x effen stof en 2 x print stof) daarna knip bij alle vier de lapjes twee 
hoeken eruit van 7x7cm.

Stap 2 Decovil 1 light: Om het mandje mooi stevig te maken gebruik je Decovil 1 light (decoratie vlieseline). Dat knip je 
even groot als de lapjes. Je knipt het van elke maat (klein en groot mandje) twee keer alleen voor de buitkant van de stof. 
Daar strijk je het op. 

Stap 3 (foto 2,3): Je legt de twee lapjes met print en decovil met de goede kant op elkaar. Dan stik je de 3 kanten van het 
mandje (je stikt op het decovil). De hoeken niet vaststikken.

Stap 4 (foto 4): Nu stik je de binnenkant stof (twee effen lapjes goede kanten van de stof op elkaar) ook drie kanten maar 
bij de bodem (zie pijl) laat je een stukje van ongeveer 10 cm open. Zodat je het mandje kunt keren.

Stap 5 (foto 5,6): Nu stik je de bodem erin door de naadjes naar elkaar toe te vouwen.(zie rode pijlen) De goede kant van 
de stof ligt dan op elkaar en je stikt op het Decovil. 

Stap 6: Bij de voering doe je hetzelfde.

Stap 7 (foto 7,8): Je stikt nu de paspelband langs de bovenrand van het mandje op de buitenkant van je stof met print. Je 
begint in het midden, stik dan netjes het einde over elkaar heen. Zet de naaldstand van de naaimachine naar links zodat 
je langs de bolling van de paspel kunt stikken. 

Stap 8: Nu schuif je twee mandje (buitenkant en voering mandje) in elkaar met de goede kant van de stof op elkaar. Je 
speld de boven rand vast. Je stikt nu precies de voering vast op het stiksel waar je de paspel mee hebt vast gestikt.

Stap 9: Daarna keer je  het mandje door het keergat in de voering.

Stap 10 (foto 9): Het paspelband komt er mooi tussen de stoffen uit.

Stap 11: Als je het mandje omgekeerd hebt dan stik je het keergat dicht.

Stap 12: Label erop en je mandje is klaar.
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