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

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com 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.

Lidy: “Vilt ken je vast wel van de kleine lapjes vilt maar vilt is in meerdere diktes verkrijgbaar. Ik koos voor deze manden 
stoer dik vilt, dit koop je aan de meter. Voor deze 4 manden gebruikte ik 2 meter vilt. Ik maakte van 1 meter 2 dezelfde 
manden van 28 x 21 cm en van de andere meter maakte ik 1 mand van 8 x 21cm en 1 van 18 x 21 cm. Alle manden zijn 15 cm 
hoog. Gebruik ze in je woonkamer, atelier, in de slaapkamer, kinderkamer etc. Het zijn heerlijke manden om van alles en 
nog wat in op te ruimen. De manden zijn zo gemaakt dus snel te vullen met al je spulletjes”.

Benodigdheden:
- Jeans blauw 3mm dik vilt voor 2 manden 100 x 53 cm
- Zeilringen Prym 8 mm; voor 2 manden 8 stuks
- Variotang Prym
- Koord, voor 2 manden 100 cm
- Jeans naaimachine naald
- Gutermann naaimachine garen blauw
- Textiel krijt Prym Radeerwieltje
- Wonderclips Clover
- Eventueel een quiltlineaal

Werkwijze:
Mand 50 x 53 cm
Knip of snijd een stuk vilt van 50 x 53, teken nu volgens knipschema de lijnen op het vilt. Een quiltlineaal is een goede 
hulp om de lijnen te tekenen en met het Prym krijt radeerwieltje krijg je mooie strakke lijnen.
Knip de hoeken weg. 
Vouw nu van elke hoek de knipzijden op elkaar, zet ze met de wonderclips vast.
Stik de naad vast, bij het begin en eind een extra stiksel geven. Naai nog een keer over het 1e stiksel heen.
Naai zo alle hoeken vast.
Op de korte kanten bevestig je de zeilringen. Meet en bepaal met behulp van spelden de juiste plaats, 4 cm vanaf de 
bovenrand, 9 cm tussen de 2 ringen in. Bevestig met de Variotang de zeilringen. Op de verpakking staat duidelijk 
aangegeven hoe je dit doet.
Knip van het koord 2 stukken van 25 cm.
Steek de uiteinden aan de goede kant door de ring naar de binnenkant en leg een knoop in de uiteinden, trek de knoop 
niet te strak aan.

Maak de andere manden op dezelfde manier. Alleen het smalle mandje heeft aan 1 kant een zeilring.

Veel plezier met het maken van de manden.

Liefs Lidy
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