Grote mand van Faux
Leather Papierstroken
Maak een decoratieve mand van Faux
Leather Papierstroken, in elkaar gezet met
rivets en lijm.

Inspiration: 15396
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Voor de bodem: knip 13 Faux Leather
vlechtstroken van elk 30,5 cm en 10 Faux
Leather stroken van elk 21,5 cm. Plaats
twee korte stroken tegenover elkaar en
lijm de 13 lange stroken op de twee korte
stroken met een kleine opening ertussen
zoals getoond op de afbeelding, zodat je
een soort weefraam hebt van Faux
Leather.

Vlecht (weef) de resterende acht stroken
in het bij stap 1 gemaakte ‘weefraam’.
Lijm de uiteinden op het frame. Dit
gevlochten matje is de bodem van de
mand.
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Nu gaan we de opstaande rand van de
mand maken (het hekwerk). Knip twee
stukken Faux Leather strips (stroken) van
105,5 cm voor de boven- en onderkant
van de mand. Knip 30 stukjes Faux
Leather strips van elk 16,5 cm. Leg de
twee lange strips parallel en meet 1,5 cm
vanaf de rand. Lijm de eerste van de 30
strips op de twee lange strips. Meet 1,5
cm vanaf de eerste geplakte strip en lijm
deze op de volgende strip. Herhaal met
alle strips. Knip de uiteinden niet af
voordat de mand is gemonteerd. Knip 32
strips van elk 22,5 cm en snijd de
uiteinden diagonaal. Rangschik deze
strips om een kruis op elke andere
verticale strip te vormen. Zet vast met
een rivet. Begin bij de eerste verticale
strip. Plaats geen rivets in de twee
kruisen van de laatste verticale strook.
Knip de uiteinden niet af, deze zijn aan
de andere kant nodig om de rand te
sluiten.

Vouw het geweven gedeelte zodat de
uiteinden in het midden van een van de
lange zijden zijn. Markeer met een
potlood op het hekwerk waar de hoeken
komen en maak zo een vierkante
opstaande rand van 30 x 20 cm.
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Knip nog een strip van 105,5 cm en knip
twee strips van 50 cm voor handgrepen.
Vouw de twee korte papieren stroken in
de lengte dubbel om de handgrepen te
vormen. Plaats de lange strip op de
bovenkant van het hekwerk en bepaal
waar de handgrepen moeten komen
langs de korte zijkanten van de mand. Je
bevestigt de handgrepen met rivets
tussen het hekwerk en de lange strip die
er bovenop komt. Met die lange strip die
er bovenop komt zet je ook de
bovenkanten van de kruisen vast met
rivets.

Vouw de onderkant van het geweven
‘hekwerk’ naar binnen. In stap 8 ga je
deze rand gebruiken om het hekwerk op
de bodem te lijmen. Maak een inkeping
voor de vouw in de hoeken. Monteer het
hekwerk door op de vier hoeken rivets te
plaatsen. De hoeken heb je gemarkeerd
in stap 4. Plaats op alle zijkanten een
decoratieve rivet in het midden.
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Maak het hekwerk dicht door de
resterende klinknagels in de kruisen te
plaatsen. Trim de overtollige strips. Lijm
de uiteinden van alle strips vast.

Lijm het hekwerk op de bodem vast.

