Handleiding

In samenwerking met Buurtteam en SCC De Schans

Paasmandjes maken – handleiding

Inleiding
Leuk dat je meedoet! Het doel van deze actie is om 75 paasmandjes te maken voor mensen in de
buurt waarvan we weten dat ze er deze Pasen wat extra behoefte aan hebben. Het zijn vooral wat
oudere mensen maar zeker dit jaar zullen er ook jongere mensen zijn die wel wat extra paassfeer
kunnen gebruiken. Wie je mandje ook krijgt: het zal vast gewaardeerd worden :)
Haal om te beginnen alles uit de verpakking. Als het goed is heb je
-

16 gele stroken papier
Een bruine strook karton
2 splitpennen
Een paar paperclips

Verder heb je nog wat lijm nodig en iets van een werkblad om op te werken. Het is handig als je ook
iets hebt om dingen die je net gelijmd hebt even aan te drukken zoals een zwaar boek. Lijm kan
natuurlijk een beetje knoeien. Gebruik dus geen goede spullen die niet vies mogen worden.
We hebben gemerkt dat het soms een beetje gepruts is om het netjes te krijgen. Vraag je ouders of
een grote broer of zus even om een handje te helpen als je echt klem komt te zitten; vaak komt het
met wat geduld wel weer goed.

Het begin
We leggen nu eerst 3 strips klaar om te lijmen. Om het makkelijk te maken kun je op 4 cm van het
einde een dun potloodstreepje zetten. De potloodstreepjes leg je dan gelijk aan de dikke zwarte lijn.
De strips die wat meer naar beneden liggen zijn bedoeld om de tussenafstand goed te kunnen
bepalen en schuiven later nog naar boven.
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Lijm nu een strip dwars op deze drie strips. Een druppeltje lijm is al genoeg, en na het lijmen kun je
het beste een paar minuten iets zwaars erop zetten. Let op: het is heel belangrijk dat de hoek precies
recht is. In het voorbeeld zie je dit aan de zwarte strepen op het werkblad maar je kunt dit natuurlijk
ook op andere manieren uitmeten. Als dit niet goed recht is krijg je het mandje later niet in elkaar
gevouwen.

Na het drogen kun drie strips een de andere kant vastlijmen zodat ze om en om liggen. Als je ze
direct om en om probeert te doen is het moeilijk om ze netjes recht vastgelijmd te krijgen. Het
potloodlijntje geeft steeds aan waar ze later gevouwen moeten worden voor de rand.

Vlechten
Elke strip moet steeds onder de ene en dan weer over de andere heen. De volgende strip precies
andersom. Zorg ervoor dat de strips goed op elkaar aansluiten en je geen grote kieren hebt. Als je
klaar bent kun je het beste rondom de strips met een paar druppeltjes lijm vastzetten en vervolgens
weer een paar minuten klemmen en laten drogen. Het is de bedoeling dat je in de ene richting 5
strips hebt en in de andere 6
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De rand
Vouw nu de uitstekende strips op de rand van de bodem om zodat de zijkanten rechtop staan. Het
makkelijkste is om dit met een lineaal te doen zodat je een mooie scherpe vouw krijgt.

Dan gaan we nu de rand zelf maken. Het makkelijkste is om vooraf uit te meten waar de hoeken
komen en deze alvast om te vouwen.
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Vlecht de rechtopstaande rand. Dit is een beetje lastig; het makkelijkste is terwijl je bezig bent de
strip op de hoeken met een druppeltje lijm en een paar paperclips vast te zetten en af en toe even te
pauzeren.
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Let er vooral op dat de vouw van de hoek echt
in de hoek zit en dat dat hoek ook goed op de
bodem aansluit. Plak vervolgen met wat
druppeltjes lijm loszittende flapjes vast.

Het hengsel
Het bakje zelf is nu al klaar. We maken nu het draagriempje er aan vast met de splitpennen. Deze kun
je door het naadje tussen de 3de en 4de strook duwen.
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Klaar!
Zo, het mandje is nu klaar!

Je kunt het nu bedenken hoe je het gaat versieren, bijvoorbeeld door eitjes te tekenen, te kleuren en
erop te plakken. Ook is het leuk om je voornaam en leeftijd op de onderkant te schrijven. In verband
met privacy vinden we het een beter idee om geen achternaam erbij te zetten.

Inleveren
Je kunt het mandje nu inleveren op dezelfde plaats waar je het knutselpakketje ook opgehaald hebt.
Vervolgens zullen we centraal het hooi en wat lekkers erin doen en ervoor zorgen dat ze goed
terecht komen. Hiervoor worden nu nog wat voorbereidingen getroffen maar zodra dat rond is zullen
we jullie op de hoogte houden wat de precieze plannen ermee gaan zijn.
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