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Pitriet mand

Benodigd materiaal: Artikelnummer Aantal
Pitriet ca. 3 mm, 22 m lang 543499 4x kl.mand/6x grote mand

Mandvlechtbodems ca. 220 mm 543558  1

PNZ-beitspoeder, zwart 606170 2

Aanbevolen gereedschap:
Duits boek: Peddigrohr 647576

Wegwerphandschoenen 340094

Afl akkwast 936396/942458

Elastiekjes 458724

Accuboormachine 518077

Emmer voor de beits
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De mandvlecht bodem met de aflakkwast bestrijken met de beits. Goed 
laten drogen.

Knip voor de mand met deksel, met de tang, 39 stengels van het pitriet in 
elk ca. 55 cm. Bij de 2-kleurige mand ca. 60 cm.

De uitstekende stengels (5 cm) op 45 graden voorzichtig knikken, vlechtrit-
me: voor–achter-voor. Elke stengel gaat buiten om de volgende heen, blijft 
dan achter de volgende stengel liggen, altijd zo verdergaan, de laatste 
stengel onder de eerste steken.

De gaten in de bodemplaat met een accuboor vergroten tot 4 mm.

De stengels vochtig maken en 5 cm door het gaten van de bodemplaat 
steken.

In een emmer 2 pakjes beitspoeder met 2 liter heet water oplossen, de 
pitriet bundel na elkaar enige seconden onderdompelen, daarbij iets 
draaien, zodat de beits overal kan komen.

Bodem onderkant

Beitsen
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40 rijen (11 cm hoog) schuin naar buiten werken, dan stengels naar boven 
drukken en 20 rijen loodrecht  verwerken (16 cm hoog), langzaam de sten-
gels naar binnen buigen en ca. 40 rijen vlechten (30 cm hoog = 100 rijen)

Buigen en achter 2 stengels voor de 3e leggen en zo verder werken, de 
laatste stengel van voor naar achter insteken.

De uitstekende stengels afknippen tot 7 cm en vochtig maken.

De stengels aanleggen in het ritme ‘ voor-achter-voor …. eindigen met 
achter’ , nieuwe stengel aanleggen: achter kruislings leggen en met ‘voor’ 
beginnen.

De stengels met een sproeier weer even vochtig maken, ze mogen niet 
droog zijn.

Mand vlechten
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Dan die 3 bundels (elk 9 stengels) omvlechten.

6 Rijen vlechten: maak 12 bundels met elk 2 stengels en een 
met 3 stengels.

Na 3 cm met een goed vochtige stengel pitriet aan het eind ombinden, 
knikken en 5x strak omwikkelen.

6 Rijen vlechten: maak  9 bundels met elk 3 stengels en dan rondom 
vlechten.

Dan elke stengel apart omvlechten – 2 0rijgen – en daarbij in de vorm 
werken: eerst schuin naar buiten.

27 stengels van elk 33 cm afknippen, alle stengels met een elastiekjes 
vastbinden, elk 9 stengels in 3 bundels samenbinden.

Deksel
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Werk zoals boven beschreven staat alleen recht omhoog, 
wissel de kleur af en laat het dekstel weg.
Totale hoogte ca. 55 cm

2-kleurige mand

Veel plezier en succes gewenst
Het OPITEC Creatief-Team

R021EB004bn

De laatste 3 rijgen loodrecht houden en alle stengels op 7 cm inkorten.
De rand zoals boven beschreven maken, maar alleen een stengels naar voren leggen. 
Totale hoogte ca. 48 cm.


