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

Dit patroon is ontworpen door Mieke Til 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.

Het leuke aan iets zelf maken is dat je naast jezelf ook eens iemand anders blij kan maken. Of in dit geval allebei, want dit 
keer ging ik voor dierendag aan de slag voor onze kat Daffy. Een heerlijk mandje voor haar, die ook superleuk hangt bij 
ons in huis. Veel plezier met knopen!

Benodigdheden mandje
Durable Rope, art. 010.87 kleur 326 Ivory (3 bollen)
ReStyle Metalen ring wit 50cm, art. 087.3022
ReStyle Metalen ring wit 20cm, art. 087.3017
Houten kraal 30mm, art. 043.H11042 (4 stuks)

Benodigdheden kussen
ReStyle Wafelstof, art. 069.4001 kleur 987 
ReStyle Canvasstof, art. 069.2000 kleur 089
ReStyle Binnenkussen, art. 026.50R
Durable Leren label 7x1cm, art. 020.1194 kleur 001
Prym Color Snaps rond parel, art. 022.393122
Prym Love Vario Tang, art. 022.390901

Overige benodigdheden
Naald met groot oog
Patroonpapier
Naaimachine
Meetlint
Potlood
Schaar 

Gebruikte knopen
Werkdraden en vuldraden: De werkdraden zijn de koorden waarmee er geknoopt wordt, de vuldraden zijn de draden aan 
de binnenkant waar omheen wordt geknoopt.

Festonknoop: De festonknoop is de beginknoop waarmee het garen aan de ring wordt bevestigd. Vouw het koord dubbel 
(foto 1) en vouw de lus over de ring heen naar achteren (foto 2). Haal de twee koordeinden dan door de lus heen en trek 
de draden strak aan (foto 3). 

Halve knoop: Neem het koord en leg deze over de ring heen (foto 4,5). Haal het uiteinde van het koord door de lus (foto 
6) en trek aan.

Halve weitasknoop & hele weitasknoop: Leg de linkerdraad over de twee middelste draden en onder de rechterdraad 
(foto 7). Leg de rechterdraad dan over de linkerdraad en onder de middelste draden door de lus. Trek de draden dan 
voorzichtig strak, dit is een halve weitasknoop (foto 8). Herhaal dan dezelfde stappen, maar dan gespiegeld (foto 9,10). 
Dit is een hele weitasknoop (foto 11). 

Verticale festonknoop: Voor deze knoop zijn er maar twee draden nodig. Neem het linker koord en leg deze over het 
tweede koord (foto 12). Haal het achterlangs en breng het door de lus naar de voorkant (foto 13). Haal het linker koord 
dan weer achterlangs en haal het weer door de lus en trek aan (foto 14, 15). Zo maak je een verticale festonknoop naar 
rechts. Herhaal dezelfde stappen maar dan gespiegeld voor een verticale festonknoop naar links.

Verspringende halve knoop: Leg het linker koord over het rechter koord en haal deze door de lus (foto 16, 17). Leg 
vervolgens het rechterkoord over het linker koord, haal deze door de lus (foto 18, 19) en trek aan (foto 20).

Wikkelknoop: Met een wikkelknoop worden de draden aan het einde afgewerkt. Neem je wikkeldraad en leg deze met 
een lus op je draden bundel (foto 21) wikkel dan je draad van boven naar beneden om je draden bundel heen totdat de 
gewenste lengte is bereikt (foto 22). Haal nu het uiteinde van je wikkeldraad door de lus (foto 23) en trek het uiteinde van 
je wikkeldraad en het begin van je wikkeldraad voorzichtig aan (foto 24).

Moeilijkheidsgraad
Beginner
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Afmeting
Mand: 140x50 cm
Kussen: ca. 50 cm diameter

Patrooninformatie en tips
Tip 1: De plafonds in ons huis zijn vrij hoog, daarom heb ik gekozen om het mandje aan de wand te bevestigen. Je kan 
het mandje natuurlijk ook aan het plafond bevestigen. Zorg er in beide gevallen voor dat je een haak of rail gebruikt die 
stevig wordt bevestigd en die het gewicht van de mand inclusief het gewicht van je kat kan dragen.

Tip 2: Hang het mandje op een plek + hoogte naar keuze! Onze kat Daffy is altijd bij ons in de buurt als we op de bank 
zitten en houdt graag alles in de gaten houden. Om haar een goed overzicht te geven heb ik gekozen om het mandje wat 
hoger te hangen in de buurt van de bank. Zo kan ze vanaf de rugleuning van de bank haar mandje in stappen.

Tip 3: Om het knopen zo makkelijk mogelijk te maken heb ik kledingrekje gebruikt met daaraan een S-Haak om het 
mandje hangend te kunnen knopen.

Tip 4: Daffy is een vrij grote kat (5,5 kg). Als jouw kat iets kleiner is dan kun je ook een kleinere ring gebruiken, van 
bijvoorbeeld 40 cm. 

Werkbeschrijving (zie laatste pagina’s voor instructiefoto’s)
Mand
Stap 1: Begin met het knopen om de twee ringen heen. Knoop het koord met een festonknoop vast aan je ring, en ga 
vervolgens verder rondom verder met halve knopen. Trek het koord na iedere halve knoop strak en ga dan verder met de 
volgende halve knoop.

Gebruik voor de ring van 50 cm een stuk koord van 9 meter.
Gebruik voor de ring van 20 cm een stuk koord van 4,5 meter.

Stap 2: Knip 8 stukken koord van 12 meter lang. Vouw deze door tweeën, zodat de 2 uiteindes precies even lang zijn en 
hang ze aan een S-haak (of soortgelijke haak), waardoor je 16 stukken koord van ieder 6 meter krijgt. 

Knip 2 stukken koord van 1,5 meter, hiermee maken we de lus. De 2 stukken koord van 1,5 meter worden je werkdraden, 
en de 8 lange koorden de vuldraden. De lus wordt gemaakt van weitasknopen en is ca. 10 cm lang (zie foto 25). Hiervoor 
moet er dus 20cm aan weitasknopen worden gemaakt, dus begin 10 cm van het midden met knopen. 

Knoop vervolgend de lus vast met enkele halve weitasknopen, pak hiervoor 2 nieuwe werkdraden uit het groepje 
draden van 6 meter. Hier kan je de vorige werkdraden (van de lus) netjes wegwerken aan de binnenkant van de halve 
weitasknopen. Knip ze eventueel af als ze te lang zijn. Ik heb in totaal 6 cm aan halve weitasknopen geknoopt (zie foto 
26).
 

Stap 3: Verdeel de draden nu in 4 groepjes van 4. Knoop met iedere 4 draden ca. 11cm aan halve weitasknopen. Knoop 
de koorden dan vast aan de ring van 20 cm. De werkdraden gaan hierbij aan de binnenkant om de ring heen, en de 
vuldraden gaan aan de buitenkant om de ring heen (zie foto 27).

Stap 4: Ga nu verder met het maken van halve weitasknopen en trek deze goed strak, zodat de ring op zijn plek blijft 
zitten. Zorg dat de 4 strengen met halve weitasknopen op dezelfde afstand van elkaar bevestigd zitten. Dit zorgt ervoor 
dat het mandje in evenwicht is en straks mooi recht hangt. Maak in totaal 31cm aan weitasknopen.

Stap 5: Nu gaan we het detail knopen dat zichtbaar is halverwege het mandje, met in het midden een houten kraal. Met 
de twee linker koorden knoop je 5 verticale festonknopen naar links en met de twee rechter koorden knoop je 5 verticale 
festonknopen naar rechts. Knoop dan weer met de 4 draden samen een hele weitasknoop. Rijg dan de houten kraal door 
alle 4 de koord uiteindes. Maak gebruik van een naald met een groot oog om het aanrijgen makkelijker te maken. Na het 
aanrijgen sluit je weer af met een hele weitasknoop en herhaal je de 5 verticale festonknopen links en rechts (zie foto 28).

Stap 6: Knoop nu weer 31cm aan halve weitasknopen.

Stap 7: Bevestig nu de grote ring aan je koorden door middel van een hele weitasknoop. Verder gaat dit op dezelfde 
manier als de ring van 20 cm. Knip dan 16 koorden van 4 meter, vouw deze in tweeën, zodat de twee uiteindes precies 
even lang zijn en bevestig deze per 2 aan de grote ring met een hele weitasknoop. Zorg dat de koorden rondom de ring 
allemaal dezelfde afstand van elkaar hebben.
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Stap 8: Knoop nu circa 10 cm aan verspringende knopen. Pak dan 2 koorden en de daarnaast hangende 2 koorden 
en knoop deze 4 koorden samen met een hele weitasknoop. Hierdoor ontstaat er een V. Knoop nu weer ca 10 cm aan 
verspringende knopen en knoop dan weer 4 koorden samen, zo ontstaat er een X (zie foto 29).

Stap 9: Knip een stuk koord van ca 1,5 meter en pak nu alle hangende koorden samen, gebruik je vingers om ze allemaal 
even strak te houden. Maak met het koord van 1,5 meter een wikkelknoop om de draden bij elkaar te houden. Zorg 
ervoor dat de wikkelknoop goed strak zit, zodat deze niet per ongeluk los komt.

Stap 10: Knip de koordeinden bij zodat ze even lang zijn en kam uit indien gewenst.

Kussen
Stap 1: Maak met behulp patroonpapier een cirkel van 50 cm en knip deze uit.

Speld deze vast op de stof die je gekozen hebt voor de voorkant van de kussenhoes en knip de stof uit met een 
naadtoeslag van 1 cm rondom.

Vouw je cirkel van patroonpapier dan door de helft en speld deze vast op de stof voor de achterkant van de kussenhoes. 
Knip aan de ronde kant van de halve cirkel een naadtoeslag van 1 cm en knip aan de rechte kant van de halve cirkel 5,5 
cm erbij.

Stap 2: Naai een zoom in de 2 halve cirkels, 1 cm naadtoeslag en 3 cm zoom. Bevestig dan volgens de instructies 3 color 
snaps op de achterkant van het kussen. Bevestig ze precies in het midden van de zoom, op dezelfde afstand van elkaar 
(zie foto 30).

Stap 3: Naai de kussenhoes nu rondom dicht met de goede kanten van de stof op elkaar. 
Draai het kussen binnenste buiten en plaats het binnenkussen in de hoes.

Stap 4: Om het kussen helemaal af te maken, heb ik met de hand een leren label op het kussen genaaid.

Het mandje is nu helemaal klaar voor gebruik!

Instructiefoto’s
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