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Een absoluut briljant vlechtwerkje dat je planten
laten stralen! Zin gekregen?
Beginnen maar!
Voor de afgebeelde sierpot heb je de volgende scoubidou-touwtjes nodig:
5 x wit, 5 x geel, 7 x blauw, 8x roze, 8 x oranje - elk 1 m lang.
binddraad ca. Ø 3,5 mm, 8 x 50 en 1 x 25 cm, 1 stuk elastisch koord
De sierpot om de afmetingen bij af te nemen, moet ca. 9 cm hoog zijn, een bodemdiameter van ca. 8
cm hebben en de bovenste rand moet een diameter van 11,5 cm hebben.

K

nip 4 witte vlechttouwtjes in het midden door en een vijfde touwtje kort je in tot 25 cm. Schuif de lange stukken draad
in de 8 lange witte touwtjes en de korte draad in het 25 cm
lang touwtje.

B

ind steeds 4 vlechttouwtjes (staken) met een stuk koord
in het midden samen en leg de gemaakte strengen kruisgewijs
over elkaar. De korte staak steek je aan de zijkant naast de
vier staken onder het koord, omdat je bij het weven een oneven aantal nodig hebt.

V

oer een oranjekleurig vlechttouwtje afwisselend over en
onder de staken door – steeds 2x met de klok mee. Precies
hetzelfde herhaal je in de tegenovergestelde richting en vervolgens verwijder je het koord.

V

erdeel de staken tot steeds twee en een enkele en verweef
de vlechttouwtjes in oranje verder.

D

eel de staken opnieuw en weef twee gele en nog een oranjekleurig koordje in – steeds over een staak – tot je bodem een
diameter van 8 cm heeft.
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ak de sierpot, leg de geweven bodem op de omgedraaide pot en weef de volgende touwtjes:
2 x oranje
5 x roze
1 x blauw
2 x geel
5 x oranje
3 x roze
1 x geel
6 x blauw

Z

org ervoor dat de staken bij het weven altijd zo recht mogelijk naar beneden hangen en de
afstanden ertussen ongeveer even groot zijn. Bij het wijzigen van kleur begin je bij dezelfde
staak waar je was gebleven. Trek de touwtjes bij het weven licht aan, ze moeten tegen de sierpot rusten.

N

eem de sierpot uit je vlechtmandje, steek de draadeinden naar binnen en knip de staken op 7 cm af. Steek elke witte
staak in een boog naast de daaropvolgende staak (zie afbeelding).

N.B. De geweven sierpot is niet waterdicht –
je moet de planten met een onderzetter in de
sierpot zetten.
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