Boho
mandje
in raffia

Wat heb je nodig?
Mais koord of een ander stuk koord: 3,5 - 4 mm naturel
Papier raffia garen b: 7 - 8 mm in verschillende kleuren
Borduurnaald

Hoe begin je eraan?

1.
Wikkel een stuk raffia (circa 1
m) om het maïskoord.
Om te eindigen bevestig je het
uiteinde van een stukje raffia
tussen een reeds omwikkelt
stuk raffia.
Knip de maïskoord niet door
voordat de mand helemaal
klaar is.

2.
Rijg het stuk raffia op een
borduurnaald. Draai het
uiteinde van het met raffia
omwikkelde maïskoord in een
spiraal en zet het vast door
rond twee rondjes koord te
naaien.

3.
Ga door met het maken van
cirkels en zet vast met raffia
zoals te zien is op de foto.
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4.
Kom je op het einde van het
stuk touw, dan kan je een
nieuw stuk aanhechten door
de uiteinden rond elkaar te
draaien.

5.
Je kan ook van kleur wisselen
op de manier zoals beschreven
in voorgaande stap.

6.
Probeer de twee koorden aan
elkaar vast te maken met
ongeveer dezelfde afstand
voor een gelijkmatig uiterlijk.

7.
Gebruik verschillende kleuren
raffia. Werk elke kleur van de
papieren raffia af tegenover
dezelfde plek als waar je
begon.

8.
Als de basis klaar is (ongeveer
20 cm diameter), leg je het
maïskoord (met de papieren
raffia eromheen gewikkeld) op
de laatste ronde van de basis.
Ga nu verder naar boven om
de rand van de mand te maken.

9.
Verander ook de kleur van de
raffia langs de rand.

https://www.pinterest.com/
mamsellekriatief/raffia-diy/

10.
Gebruik verschillende kleuren
raffia. Werk elke kleur van de
papieren raffia af tegenover
dezelfde plek als waar je
begon.

11.
Snijd het maïskoord schuin
af om het plat te maken.
Naai met de raffia over 2
rondes koord op de
resterende 2 cm van het
maïskoord om het uiteinde
vast te zetten.

https://youtu.be/zJp-sETuytU
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