•

Leuk papiertje

•

Knutsellijm

•

Meetlat

•

Schaar en/of mesje

•

Leuke wolletjes

•

Naald of weefnaald

•

Potlood

•

Eventueel een perforator

•

Eventueel een snijmatje
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•

Snij een stuk papier uit van ongeveer 30 cm op 10 cm.

•

Maak om de 2 cm een kleine snee in de breedte van je papier. Elke snee is ongeveer 3 cm
hoog.

•

Neem een wolletje naar keuze en knip een stuk af. De lengte hangt af van hoeveel keer je heen
en weer wil weven met dat kleur.

3 CM

2 CM

•

2 CM

2 CM

Bevestig het eindje wol aan je (weef)naald en weef hiermee je touw tussen de sneetjes die je
gemaakt hebt. Je gaat dus met je naald op en onder, op en onder tot aan de laatste snee in het
papier.
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•

Trek het eindje wol niet helemaal door, maar laat bij de start – dus aan de snee waar je startte
met je naald – een stukje touw van ongeveer 20 cm over, dit gebruik je op het einde om een
strik mee te maken.

•

Wil je ook de volgende rij in het zelfde kleur weven, dan keer je gewoon terug en ga je opnieuw
onder en op, onder en op maar dan in de tegengestelde beweging van de vorige rij. Op het
einde knip je het touwtje ook af op 20 cm.

•

Bij een nieuwe kleur van touwtje herhaal je de bovenstaande stappen. Je weeft zoveel rijtjes
als dat je zelf wil.

•

Indien nodig maak je op het einde nog een kleine snee om zo alle draadjes naar de bovenkant
van het papier te brengen.

•

Breng de uiteinden van het papier samen en lijm ze vast met een beetje hobbylijm. Neem
daarna alle touwtjes samen en maak er een knoop of strik in.
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•

Om de onderkant te maken, zet je het
mandje op een ander stuk papier en
teken je met een potlood de omtrek
van het mandje over.

•

Neem het mandje weg en teken rond
de getekende omtrek nog een extra
cirkel die ongeveer 1,5 cm breder is.
Knip die grootste cirkel uit.

•

Je knipt vervolgens om de 2 cm een
inkeping tot aan de binnenste cirkel en
plooit de randjes naar boven. Je kan
eventueel wat bijknippen om het
vlotter om te plooien. Deze bodem
past nu mooi in het mandje.

•

Doe onderaan het mandje aan de
binnenkant rondom wat lijm, op de
plaats waar de onderkant van het
mandje ongeveer zal komen.

•

Je brengt de bodem nu langs de
bovenkant in het mandje, duwt het
voorzichtig door tot beneden waar de
lijm zit en drukt – wanneer de
onderkant op zijn plaats zit – de randen
goed aan.
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•

Nu is het tijd om het handvat te maken. Neem enkele stukjes touw van ongeveer 1 m lang.

•

Je maakt twee gaatjes in het mandje (zorg ervoor dat de gaatjes recht tegenover elkaar zitten).
Steek de touwtjes door het gaatje en maak er telkens een knoopje in.

•

Daarna vlecht je de touwtjes tot je de gewenste lengte hebt voor je handvat.

•

Steek de touwtjes van buiten naar binnen door het andere gaatje en knoop deze vast. Knip de
resterende draadjes af.

•

Ziezo, je paasmandje is klaar om op jacht te gaan in de tuin! Veel plezier!
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