
WERKBESCHRIJVING - Jeansband- en franjebandmand! 

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

Janneke: ‘‘Opbergers heb je nooit genoeg. En wat is er leuker dan ze zelf te maken? Met deze tutorial naai je in een 
handomdraai twee mooie en handige mandjes die zijn afgewerkt met jeansband en franjeband, in de kleuren die bij jou 
passen. Of juist bij iemand anders. Want ze zijn ook heel leuk om cadeau te geven!’’

Benodigdheden voor één mandje

De afmetingen van het mandje zijn: 25 cm breed, 18 cm diep en 13 cm hoog. Ik werkte met een naadtoeslag van 1 cm. 
• Stof voor de buitenkant (bijv. blauw linnen 45 x 46 cm)
• Stof voor de binnenkant (bijv. Gutermann Ring a Roses 45 x 46 cm)
• Volumevlies 45 x 46 cm
• Band: jeans 1 meter of franjeband 1 meter
• Naaimachine
• Strijkijzer

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.
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Werkbeschrijving
 
Stap 1
Knip het patroon uit (zie laatste pagina van deze WB), zowel 
uit de buiten- als de binnenstof en ook uit het volumevlies. De 
grijze pijlen en cm’s zijn de uiteindelijke maten, na het naaien. 
Je knipt wat staat aangegeven langs de gestreepte lijn.

 
Stap 2
Stik het volumevlies vast op de verkeerde kant van de buiten-
stof.

 
 
 
 
 
 
Stap 3
Stik de zijnaden van de buitenstof met de goede kanten op 
elkaar.

 
 
 
 
 
 
Stap 4
Keer het werk zodat de goede kant buiten komt. Speld het 
band over de buitenstof en stik vast waarbij je de uiteinden 
wegwerkt door ze naar binnen te vouwen.

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.
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Stap 5
Keer het mandje met de goede kant naar binnen en stik nu de 
bodemzijkanten aan de onderkant van de zijkanten van het 
mandje vast. Je buitenmandje is nu klaar.

Stap 6
Stik de zijnaden van de binnenstof aan elkaar, met de goede 
kanten op elkaar.

Stap 7
Stik een bodemnaad helemaal dicht en laat bij de tweede bo-
demnaad een gat van ongeveer 10 cm open om straks je werk 
te kunnen keren.

Stap 8
Schuif de binnen- en buitenmand in elkaar met de goede 
kanten tegen elkaar. Speld vast langs en stik vast langs de 
bovenrand.

Stap 9
Keer je werk binnenstebuiten via het gat in de bodemnaad en 
stik het gat dicht.

Strijk je mand en vul hem met wat moois.  
Klaar is je jeansbandmand!

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.

Janneke: “Ik vulde mijn blauwe mandjes met Durable garen in heerlijke lentekleuren. Als je me volgt op Instagram en 
Facebook is het al geen verrassing meer wat ik daar mee maak. We geven de twee blauwe mandjes mét inhoud weg. Dus 
houd het CraftKitchen blog in de gaten!”
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Franjebandmand

Om te laten zien dat je met een zelfde patroon een heel andere uitstraling kunt krijgen door gebruik van andere  
materialen, maakte ik deze beige variant met franjeband.

Stap 1 
Knip de buitenstof en het volumevlies zoals in de tekening. Bij de binnenstof knip je 17 cm in plaats van de 15 cm (zowel 
voor de voorkant als voor de achterkant, dus op de tekening: de bovenrand 2 cm omhoog en de onderrand 2 cm naar 
beneden). De rest blijft gelijk.
Ik koos er bij dit mandje voor om zowel de binnen- als buitenstof met volumevlies te verstevigen.

Stap 2 en 3 
Zoals bij het blauwe mandje. 

Stap 4  
Je stikt het franjeband direct langs de rand van de stof.

Stap 5, 6, 7 en 8  
Deze stappen zijn gelijk aan de beschrijving voor het blauwe mandje. 
 
Vouw nu de bovenrand zo dat de naadtoeslagen naar boven wijzen en het franjeband naar onder hangt. De bovenrand van 
de binnenstof vouw je daarmee als het ware om de bovenrand naar buiten toe.

Vul met mooie bolletjes of andere leuke spullen en klaar is ook je franjebandmand!
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Patroon

Belangrijk: print het patroon uit, en teken het daarna zelf na op patroonpapier in het juiste formaat!


