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Benodigde materialen:
pitriet diameter 2,6, 3 mm 
en 5 mm,
staken diameter 5 mm

Afmetingen van de mand:
ongeveer 85 cm lang
ongeveer 70 cm breed,
ongeveer 17 cm hoog

Benodigd gereedschap
priem, zijkniptang,
meetlint, liniaal,
water

Hondenmand gemaakt van pitriet
Klanten upload van Ch. Möbes
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Aanwijzingen / tips:
Je moet de stukken waar je mee gaat vlechten goed inweken. Ook de grond kun je tijdens 
het vlechten gebruiken, zo blijft de mand steeds mooi recht. Ik heb op de helft de grond 

gebruikt en daarna de voet nogmaals gebruikt.

Eerst knip je de staken. Lengte: 85 cm (5 stuks), breedte: 70 cm (7 stuks), vervangende staken: 
80 cm (40 stuks). 

Men snijdt de schuine staken in het midden op 35 cm open met behulp van een priem. Daarna steekt 
men stuk voor stuk de staken in de lengterichting erdoor. Vervolgens legt of schuift men de schuine 

staken zo, dat de 1ste schuine staak precies in het midden is. Daarna komen links en rechts na 3 cm de 
volgende schuine staak. En daarna weer na 3 cm links en rechts 2 schuine staken. Zie ook afbeelding 1.

Met de 2,6 mm vlechtstroken, gaat men met 2 
stoken ca. 5 ronden rondom vlechten. Vanaf 

de 6de ronde scheidt men de stroken in de leng-
terichting 2-1-2.

Daarna vlecht men nog eens 4 ronden in een 
dubbele vlecht en scheidt dan vanaf de 5de 

ronde alle 2de staken. Daarna weer 4 rondes met 
de twee vlechten.

afbeelding 1

Ook onze geliefde huisdieren hebben behoefte aan een gezellige plek 
om te ontspannen! Mevrouw Möbes heeft voor haar huisdier een 

mooie en ruime hondenmand gevlochten.
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Als de bodem nu klaar is, zijn de 
staken zo goed gescheiden dat men 

ook met een 5 mm vlechtstrook kan 
vlechten. Ik heb tot op een hoogte van 
ongeveer 15 cm met een driedubbele 
vlecht gewerkt. Men kan nu individueel 
de hoogte bepalen. Maar men moet bij 
de eerste twee ronden met kracht wer-
ken, zodat de zijkanten omhoog gaan. 
Ik ben zelf in het midden (op de grond) 
gaan zitten en heb de staken bij het 
vlechten omhoog gehouden.

Nu worden alle 40 reserve staken ingestoken, zie afbeelding 2. Op de staken in de lengterichting 
komen steeds links en rechts een reserve staak. Van de schuine staken krijgt de in het midden 

liggende links en rechts een vervangende staak en de steeds buitenste schuine staak links en rechts 
een vervangende staak. Bij de andere beide schuine staken links en rechts komt steeds maar een 
vervangende staak. De vervangende staken aan de 5 recht liggende schuine staken worden tot de 
bodem ingestoken. En de resterende vervangende staken slechts ongeveer 3 cm ingestoken. 

Daarna vlecht men 4 of 5 ronden met een dubbelevlecht van 2,6 mm of 3 mm vlechtstroken 
verder. Vanaf de 5de of 6de ronde scheidt men dan weer de lengtestroken 2-1. Weer 5 ron-

den verder vlechten en daarna wordt elk stakenpaar gescheiden. Daarna kan men met de 3 mm of 
4 mm vlechtstroken ook tot het einde met een dubbele vlecht vlechten. Als de bodem ongeveer 65 
cm in diameter bereikt heeft sluit men de bodem met een gesloten vierdubbele-vlecht (voet) af.

afbeelding 2

afbeelding 3




