Mandjes Pitriet
Nodig
186 5304 pitrietbodem 10 cm – 186 5312/13 Pitriet 500/125gr 2 mm –
186 5314/15 Pitriet 500/125gr 2,4 mm – 186 780X Chalky verf.
Werkwijze
Algemeen
Pitriet laat je voor het vlechten weken in warm water, dat maakt de staven soepel
en zorgt ervoor dat ze niet afbreken tijdens het vlechten.
Zorg er wel voor dat je enkel dat deel week maakt waar je mee wil werken!
Opzet
- Knip staven op de gewenste lengte, evenveel als het aantal gaten in de
bodem
- Steek in iedere opening een staaf
- Plaats het geheel zo in warm water zodat enkel de onderkant van de staven
(het deel dat uit de bodem steekt) nat wordt
- Vlecht de staven in elkaar: achter de volgende en dan voor de 2de
volgende; herhalen tot de volledige toer gedaan is

Mand vlechten
- Neem dunnere pitriet en rol elke draad afzonderlijk op en leg die in warm
water
- Start tussen 2 staven en weef de draad verder, gewoon afwisselend voor en
achter de staven
- Eindig steeds met de draad aan de binnenkant van de mand en start ook
daar met een nieuwe draad en werk verder
- Je kan ook met 2 draden vlechten terzelfdertijd: je vlecht dan steeds een
draad voor en een draad achter de staaf en omgekeerd bij de volgende
staaf
- Stop bij de gewenste hoogte
Rand
-

maken
Zet de mand met de lange staven in warm water zodat deze week worden
Plooi 1 staaf voor de volgende en achter de 2de doe dit met alle staven
Knip de te lange staven af
Je kan ook sierranden maken door nog verder te vlechten of door de staaf te
plooien en in de weefopening van de daaropvolgende staaf te steken. De
staven gewoon rechtop laten staan of er kralen op plaatsen zijn dan weer
andere varianten. De mogelijkheden te over.

