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Nr. 104.884 – Mandje van viltwol
Knutselidee

Materiaal:
150 g viltwol
2 x sokkenbreinaalden 8,0
schaar, naald

Werkwijze:

Mandje
van viltwol

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:beginner min. 3 uur

Brei de bodem volgens de brei-instructies. 
In principe wordt de mand in ronden 
gebreid en begin je in het midden van de 
bodem. Er worden dus 8 steken verdeeld 
over 4 naalden van het naaldspel en in 
ronden gebreid volgens het breipatroon 
aan de rechterkant. Dit betekent dat het 
breipatroon 4 keer wordt herhaald.
De steken worden getoond zoals ze op de 
voorkant verschijnen.
Brei 18 ronden.

Stekenproef:
Rechte tricotsteek:
voor het vilten: 11 steken en 16 ronden = 
10 cm x 10 cm (brei alle steken van de ronde recht)
Dwarsribbenpatroon:
voor het vilten: 11 steken en 18 ronden = 
10 cm x 10 cm (2 rondes averechte steken, dan 
2 rondes rechte steken breien)

Grootte:
voor het vilten:
bodem: ca. 23 x 23 cm
hoogte: ca. 12 cm

na het vilten:
bodem: ca. 14 x 14 cm
hoogte: ca. 8 cm
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Breipatroon:

steek recht

omslag

omslag van de 
vorige ronde 
met rechtszij-
dige meerde-
ring breien. 

Na 18 ronden is de bodem klaar. Nu moeten er 76 steken op de naalden bevin-
den. Kort uitgelegd: Door het breien van de omslagen moeten 4 steken in de 2e 
ronde en 8 steken in elke volgende ronde worden vermeerderd.

Tip: Als het te veel steken worden voor 4 naalden, gebruik dan een tweede set 
naalden en verdeel de steken over de 8 naalden.

De wand van het mandje wordt nu gebreid 
in een kruisribpatroon. Dit betekent 2 ron-
des met averechte steken, dan 2 rondes met 
rechte steken en dit patroon voortdurend 
herhalen. In de 1e ronde de omslagen links-
zijdig vermeerderd gebreid.

Herhaal het kruisribpatroon ca. 30 ronden. 
Het aantal ronden kan variëren, maar aan 
het eind moet de rand ongeveer 12 cm hoog 
zijn. Vervolgens alle steken afkanten. 

Tot slot alle draden met een naald afhechten en in het midden van de bodem 
de opzetrand stevig samentrekken.

Als alle draden afgehecht zijn kan het mandje worden gevilt. Leg hiervoor het 
werkstuk (alleen met wasgoed van dezelfde kleur) in de wasmachine op 30°. 
Als de mand na één wasbeurt nog niet voldoende gevilt is en nog een beetje 
doorweekt is, kunt u hem gewoon nog eens op 30° wassen.

Trek dan de mand in vorm, vul hem met wat papier en laat hem drogen.


