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Benodigd materiaal:
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Benodigd gereedschap:
schaar,
lijm
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Stap 1

Stap 2

Benodigd materiaal:
papierstroken 1.5 x 50 cm,
boek - Das große Fröbelbuch

Benodigd gereedschap:
schaar,
lijm

Maak je eigen vlechtmandje.
Ze zijn snel te maken en gevuld met een klein cadeautje, het 

ideale geschenk voor vrienden en kennissen.

Rechthoekig mandje
Motiefgrootte ca. 12 x 6 cm (bodemoppervlak)

Vierkant mandje
Motiefgrootte ca. 6 x 6 cm (bodemoppervlak)

4 stroken van dezelfde kleur (bijv. rood) 31 cm
6 stroken van dezelfde kleur (bijv. groen) 31 cm

4 stroken van dezelfde kleur (bijv. rood) 25 cm
4 stroken van dezelfde kleur (bijv. groen) 25 cm

Stap 2Stap 2De stroken voor de bodem van het mandje zoals op de twee tekeningen neerleggen en 
met elkaar samenvlechten. Het is handig als de kartonnen stroken op sommige plaatsen 
met een beetje lijm aan elkaar worden gelijmd.
Dit resulteert in een grondoppervlak, bij welke de kartonnen stroken niet meer kunnen 
verschuiven.

Stap 1Stap 1Eerst knip je de stroken op de gewenste lengte (vierkant of rechthoekig).

Vlechtmandjes
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Stap 3

Stap 4

Benodigd materiaal:
papierstroken 1.5 x 50 cm,
boek - Das große Fröbelbuch

Benodigd gereedschap:
schaar,
lijm

Stap 3Stap 3Vouw nu de overhangende uiteinden van de stroken op de blauwe stippellijnen. Nu kun-
nen deze omgeklapte strookeinden verticaal worden geplaatst en dan de eerste van drie 
kartonstroken (de kortste aan de lange zijde) worden ingevlochten.

Ook hier wordt aanbevolen om ten minste het begin en het einde van de strook karton 
met lijm vast te zetten. De twee andere stroken ook invlechten en met lijm vastzetten.

Stap 4Stap 4De boven uitstekende uiteinden of gewoon afk nippen of inkorten op de breedte van de 
strook, naar binnen vouwen en vastplakken. Tot slot kan nog een kartonnen strook (25 
cm lang) als een hengsel worden vastgeplakt.

Tip:
Je kunt voor het vlechten ook gebruik maken van 1 cm of 2 cm 
brede stroken. Het mandje wordt dan navenant groter en klei-

ner. Voor het vastzetten van de plakvlakken kun je het beste 
een permanente lijmroller gebruiken.

Rechthoekig 
mandje

Vierkant 
mandje

Vlechtmandjes

3.

4.




