
WERKBESCHRIJVING - Gebreid opbergmandje

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

Lidy: ‘Als je (veel) handwerk materialen hebt dan heb je ook opberg ruimte nodig. Een zelfgemaakt mandje is dan wel zo 
leuk.  Voor dit mandje heb ik de basis gebruikt van mijn gebreide shopper maar nu is de onderkant gemaakt van een tas-
senbodem. Breisels laten “staan” is nog al een uitdaging. Dit mandje heb ik verstevigd met baleinen. Baleinen zitten over 
het algemeen in kleding, vooral in korsetten, strapless jurken en tops maar je kunt daar natuurlijk nog meer leuke dingen 
mee doen zoals het verstevigen van een mandje.

De afmetingen zijn:  10 x 23 x 26 cm.

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

Benodigdheden:

Durable Cosy en Glam
1 x vintage blauw
1 x jade
1 x zeegroen
1 x mint
1 x ivoor
1 x  petrol
1 x Glam turquoise
1 x Glam zeeblauw
tassenbodem  donker blauw 615940 van Prym
baleinen 2 meter
stof,  stip 300, voor de voering
Breinaalden Prym Knit pro nr: 4

Werkbeschrijving:

Zet 115 steken op, brei steeds *4 nld. in 1 kleur, 1 nld. Glam *. 
Brei tricot; recht op de goede kant en averecht op de verkeerde kant. Om de vouw in de hoeken te krijgen brei je een 
averechte steek op de goede kant en een rechte steek op de verkeerde kant.

Nld. 1: 8 st. R, 1 st. AV, 40 st R, 1 st AV, 15 st R, 1 st AV, 40 st. R, 1 st AV, 8 st R.

Schema streep patroon:
4 nld  jade
1 nld Glam turquoise
4 nld petrol
1 nld Glam zee blauw
4 nld mint
1 nld Glam turquoise
4 nld zeegroen
1 nld Glam zeeblauw
4 nld vintage blauw
1 nld Glam turquoise
4 nld petrol
1 nld Glam zeeblauw
4 nld mint
1 nld Glam turquoise
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4 nld vintage blauw
1 nld Glam zeeblauw
4 nld jade
1 nld Glam turquoise
3 nld  tricot zeegroen, 1nld AV, 3 nld tricot ( het beleg). De averechte nld zorgt voor de vouwlijn van de rand.
Afkanten.

De “verkeerde” kant wordt nu de goede kant.

Knip 4 stukken baleinen van 24 cm.
Je gaat deze op de hoeken vast naaien. Je vouwt de balein in de lengte dubbel, je kunt het platstrijken met een lauwe 
strijkbout. Leg het strookje in de vouw (hoek) en tegen het beleg aan. Begin bovenaan. Neem nu aan elke kant een steek 
op en trek voorzichtig aan. De balein verdwijnt nu in je breiwerk. Neem elke steek  op tot onderaan. Als het goed is steekt 
de balein uit, dit is het stukje voor de hoogte van de tassenbodem.

Naai nu de zijkant dicht.

Meet nu je brei werk goed op en pas je tassenbodem aan. Die van mij heb ik 6,5 cm totaal ingekort.
Knip nu de voering, gebruik hiervoor je tassenbodem als mal. Let op! Knip  1 cm zoom aan de lange kanten.
Naai de tassenbodem volgens de beschrijving. 

Knip een stuk balein voor de bovenrand,  NIET in de lengte vouwen!! deze heeft dezelfde lengte + 2 cm als de omtrek van je 
tassenbodem. Naai de uiteinde aan elkaar met een over lap van 2 cm.
Vouw nu de hoeken in de balein op de juiste maat van je mandje, dit gaat heel gemakkelijk, goed de vouw aandrukken.
Leg de balein onder de rand, vouw het beleg om en naai het vast.

Je kunt nu de bodem aan het breiwerk maken, zet op de hoeken de baleinen tegelijkertijd vast.
Naai de voering net zoals de tassenbodem. Vouw de bovenkant 1 cm in en naai vast op het breiwerk. Je kunt het werk met 
baleinen nog keren om de voering makkelijker vast te naaien.
Ik heb er voor gekozen om alleen de bodem te voeren omdat ik de binnen kant van het breiwerk ook mooi vind.

Nu kunnen bijvoorbeeld je materialen voor de volgende project(en) erin.

In welke kleuren ga jij hem maken? Ik zou het leuk vinden om jullie mandjes terug te zien op facebook of Instagram.

Veel plezier met het maken,
Groetjes Lidy


