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INSTRUCTIES

Naai zelf mooie stoffen manden
Met mooie en persoonlijke opbergmanden wordt het  
leuker én gemakkelijker om al je kleine spulletjes op orde 
te houden en als je ze zelf naait, kun je bovendien het 
formaat afstemmen op je eigen wensen.

KLEINE MAND &  
MIDDELGROTE MAND
Ga als volgt te werk: 
Een extra zoom van 1 cm aan alle kant-
en is meegerekend.

Knip twee stukken stof en één stuk 
tussenlaag uit voor de zijkanten van de 
mand en evenveel voor de onderkant 
van de mand (zie afbeelding 1 voor de 
afmetingen, A=kleine mand B=middel-
grote mand). 

Strijk de tussenlaag vast aan de bin-
nenkant van de buitenstof (zowel op 
de zijstof als de onderkant). Houd een 
afstand van één cm aan tot de randen 
van de stof. Strijk (met een strijkijzer 
op de stand katoen) met draaiende 
bewegingen totdat je voelt dat de tus-
senlaag vastzit.

Sla de buitenstof om met de goede 
kanten tegen elkaar en naai deze de 
langs de korte zijden vast. Doe het-
zelfde met de voeringstof, maar laat 
een opening van 10-15 cm groot om de 
mand later te kunnen omkeren (zie af-
beelding 2). Strijk de zomer uit elkaar.

Speld de buitenste onderkant vast 
bij de ene opening van het buitenste 
zijstuk, met de goede zijden tegen 
elkaar (knip evt. inkepinkjes langs de 
rand van het zijstuk, dan is het makke-
lijker om te naaien). Naai de hele rand 
rond. Naai onderkant en zijstuk van de 
voering op dezelfde manier aan elkaar 
(zie afbeelding 3).

Keer de buitenzak om naar de goede 
kant en plaats deze in de voeringzak. 
De goede kanten van de stoffen moet-
en tegen elkaar aan liggen (zie af-
beelding 4). Zet spelden langs de rand 
en naai de hele bovenrand rondom. 
Draai de mand om via de opening in de 
voering en stop de voering in de mand. 
Naai de opening in de voering dicht. 
Sla evt. de rand om.

Als je wilt kun je handgrepen maken 
met ringetjes en een koord of band, 
dat je doorhaalt en aan de binnenkant 
vastknoopt. Of met een strook leer.  
Zet ze in dat geval vast met zeilringen. 
Zet bij voorkeur ter versteviging een 
stukje leer aan de binnenkant van de 
mand (zie de beschrijving op de 
volgende pagina voor een  
grote mand).

Voor een kleine mand 
(ca. Ø25, hoogte 25 cm) 
heb je nodig:
Stof New dots green 
(305242) ca. 27 cm
Stof Flowermosaic green 
(305240) ca. 27 cm
Vildona-tussenlaag  
(025881) ca. 79 cm
Ringetjestool  
(982591) 8,7 mm
Ringetjes (982590), 
Ø 8,7 mm geoxid., 4 st.
Katoenkoord (982561), 
Ø 8 mm Ecru, ca. 80 cm 

Voor een middelgrote mand 
(ca. Ø30, hoogte 45 cm) 
heb je nodig:
Stof New dots green 
(305242) ca. 47 cm
Stof Folklore green  
(305241), ca. 47 cm
Vildona-tussenlaag  
(025881) ca. 95 cm

Handig om in huis te hebben:
Textielschaar (bijv. 511006)
Naaimachine
Strijkijzer
Hamer



GROTE MAND,  
Ø35 cm, hoogte 53 cm

Ga als volgt te werk: 
Een extra zoom van 1 cm voor alle  
delen is meegerekend.
Knip 12 driehoeken uit  
(zie afbeelding 1).
Leg ze neer zoals jij dat wilt 
(zie voorbeeld in afbeelding 2).
Naai de driehoeken twee aan twee aan 
elkaar, zodat je zes rechthoeken krijgt. 
Naai de rechthoeken vervolgens aan 
elkaar zodat alle 12 driehoeken één 
lange rechthoek (ca. 55x119 cm) 
 vormen. 
Pers de naden.
Knip een stuk ongebleekte katoen uit 
voor de voering, dat even groot is als je 
patchworkrechthoek. Knip ook een stuk 
tussenlaag uit dat iets kleiner is (ca. 2 
cm in de breedte en 1 cm in de hoogte).
Knip twee rondjes uit van ongebleekte 
katoen voor de onderkant en één 
rondje tussenlaag (zie de afmetingen in 
afbeelding 3).

Strijk de tussenlaag vast aan de 
achterkant van de buitenstof (met de 
driehoeken), leg hem met de randen 
tegen elkaar aan de bovenkant. Strijk 
ook de tussenlaag vast op de buitenste 
onderkant (zie afbeelding 4). Strijk (met 
een strijkijzer op de stand katoen) met 
draaiende bewegingen totdat je voelt 
dat de tussenlaag vastzit.
Sla de buitenstof om met de goede 
kanten tegen elkaar en naai deze de 
langs de korte zijden vast. Doe  
hetzelfde met de voeringstof 
(zie afbeelding 5). Pers de naden.
Speld de buitenste onderkant vast bij 
de onderste opening van het buitenste 
zijstuk, met de goede zijden tegen 
elkaar (knip evt. inkepinkjes langs  
de rand van het zijstuk, dan is het 
makkelijker om te naaien). Naai de  
hele rand rond. Doe hetzelfde met 
onderkant en zijstuk van de voering  
(zie afbeelding 6).

Keer de buitenzak om naar de goede 
kant en stop de voeringzak erin, zodat 
ze met de verkeerde kanten tegen 
elkaar liggen. Leg ze met de randen 
tegen elkaar bij de opening en speld 
biaisband langs de hele rand (zie 
afbeelding 7). Sla aan het eind de band 
naar binnen en naai vervolgens de hele 
rand rond.

Handgrepen: 
Knip 2 stroken leer af van 40 cm en 4 
stukjes van 5 cm. Meet af waar je je 
handgrepen wilt hebben. Maak gaatjes 
door alle lagen stof en vervolgens op 
dezelfde afstand in de leren stroken 
met behulp van het gereedschap in de 
verpakking. Zet de kleine stukjes leer 
ter versteviging aan de binnenkant van 
de zak. Zet de handgrepen vast met 
zeilringen.

Voor de mallen

Wat heb je nodig:
In totaal 3 lapjes van  
50x70 cm

Wij hebben gebruikt: 
New dot green (305266), 
Seedpod green (305256), 
Cherryflower green (305223), 
eenkleurige groene stof 
(304089) 
licht abrikoos (304795)
Ongebleekte katoen 
(025040) ca. 120 cm 
Biaisband offwhite  
(982350) ca. 120 cm
Vildona-tussenlaag  
(025881) ca. 118 cm
1 strook leer naturel 
(305250) 2x100 cm
8 zeilringen  
(982490) Ø 9 dikte 4–6 mm

Handig om in huis te hebben:
Textielschaar (bijv. 511006)
Naaimachine
Strijkijzer
Hamer
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