
  
De hieronder getoonde foto's zijn slechts ter illustratie van de projecten die ik gemaakt heb. Geen van deze 

patronen zijn 
- om diversen redenen, waaronder copyright - beschikbaar voor derden.

© Op alle beschrijvingen op deze site rust copyright. Niets op deze pagina mag worden gereproduceerd 
zonder voorafgaande toestemming.

 

  

Het maken van een ‘Bloemenmandje 
(met echte bloemen!)

Verjaardagen, huwelijksfeesten, moederdag, beterschap, op visite, enz. Er zijn zoveel 
aangelegenheden dat we elkaar een kadootje geven. En het wordt steeds moeilijker om 

steeds weer iets leuks te verzinnen. Misschien helpt deze beschrijving u een stukje op weg 
en heeft u weer een ideetje om een leuk presentje te maken!

 
Vooraf wil ik u er wel op wijzen dat het maken van een kanten tasje een vrij tijdsrovende klus is. Het tasje 

wat ik in deze beschrijving heb gebruikt als voorbeeld is in totaal zo'n 130.000 steken. Uit ervaring kan ik u 
vertellen dat dit presentje beslist niet binnen een uurtje klaar is. U bent met het maken van een dergelijk 

tasje echt een aantal uurtjes zoet. Maar dan mag het resultaat er ook best wezen!

 
 



Benodigdheden:

- Een geborduurd tasje of mandje* 
- Een geschenkzakje (of een ander 
zakje wat stevig genoeg is om als 
'vaasje' te kunnen functioneren.)
- Bosje rozen 
- Bloemkristallen gelei (soort gelei, 
is onderandere te koop bij 
tuincentra)
- Stukje Sizoflor

*Het kanten tasje gebruikt in deze 
beschrijving is van Embroidery Library en 
dient slechts als een voorbeeld voor deze 
beschrijving. Mijn ervaringen met 
Embroidery Library zijn zeer goed, de 
patronen borduren mooi en netjes uit en 
misschien belangrijker nog, de patronen 
zijn voor een redelijk bedrag te koop op 
hun website. 

 

 

Stap 1:

Natuurlijk begint u eerst met het borduren van een mandje/tasje. 
Anders hebben we geen basis om vanuit te werken. Hiervoor volgt 

u de daarbij behorende instructies. 
Zelf gebruik ik hiervoor als versteviging hier Avalon Plus voor. Dit 

is een zeer geschikte versteviging voor dit soort projecten en is 
water oplosbaar.

Ik knip de onderdelen voorzichtig maar wat royaal uit maar spoel 
deze nog niet uit! Volgens de instructies van het gebruikte 

patroon naai ik met een zigzagsteek het tasje in elkaar. Pas als dit 
gebeurd is, spoel ik het tasje pas uit. Ik ervaar dit zelf persoonlijk 
als een gemakkelijkere methode. Maar eerst uitspoelen en dan in 
elkaar zetten, is natuurlijk ook een mogelijkheid. Het is maar net 
wat u zelf prettig vind. Ik spoel niet te lang, maar lang genoeg om 

alles overtollige Avalon Plus te laten verdwijnen. Het voordeel 
hiervan is dat er nog wat resten Avalon Plus in het project blijft 

zitten en 
het tasje lekker stijf maakt.

Met behulp van wat proppen papier hou ik het tasje tijdens het 
drogen in model. Pas als het tasje helemaal goed droog is kunt 

u verder gaan met stap 2 en de 
daarop volgende stappen!

 

 

http://www.emblibrary.com/EL/default.aspx
http://www.emblibrary.com/EL/default.aspx


 

Stap 2:

Bepaal hoe groot het zakje moet 
worden. Het zakje mag niet teveel 

er bovenuit steken maar mag 
beslist ook niet te klein geknipt 

worden. U moet even op uw 
gevoel af gaan.

 

Stap 3:

Stop voorzichtig een stukje Sizoflor in 
het tasje. Dit dient als versiering en 
mag een beetje aan de bovenkant 

uitsteken.

 
 

 

Stap 3:

Vervolgens stopt u het op maat 
geknipte zakje voorzichtig in het 

tasje. 

 



Stap 4:

En vul deze met behulp van een 
lepel tot ongeveer 1 cm onder de 

plastic rand met bloem 
kristallengelei.

Deze kristallengelei zorgt voor 
stevigheid om straks de bloemen 

erin te kunnen steken, dat de 
bloemen van voldoende water 

blijven voorzien.

 

 

Stap 5:

De voorbereidingen zijn gedaan, 
nu zijn de bloemen aan de beurt.

 

Stap 6:

Met behulp van een scherp mesje 
snijd u, schuin, de bloemen eerst op 
maat. De bloemen mogen natuurlijk 
niet te kort worden en niet te lang. U 
kunt met behulp van het mandje de 

maat bepalen.

Tevens heb ik ervoor gekozen om 
alle bladeren van de steel te 

verwijderen. Maar als u het mooier 
vind, kunt u uiteraard de bladeren 

ook laten zitten. Dit is uw project en 
u bent hierin de baas!

 



 

Stap 7:

Één voor één steekt u de 
bloemen in het mandje. Tot alle 

bloemen er inzitten.

 

 

Stap 8:

Tadaaaaa en uw mandje is klaar! 
Is het geen plaatje geworden.

In deze beschrijving heb ik gebruik gemaakt van 
roosjes, maar u kunt natuurlijk ook andere 

soorten bloemen gebruiken.

 

 



Misschien vind u het leuk om het bloemenmandje nog net even iets extra's te geven. 
Hieronder geef ik u een ideetje.

Met behulp van korte spelden zonder 
kop en wat pareltje ga ik het allemaal 

nog even een beetje extra geven.

 

 

Rijg een pareltje op de speld.

En prik deze héél voorzichtig in 
het bloemhartje

 
 



 

Zo prikt u een pareltje in ieder 
bloemhartje.

En binnen een paar minuutjes heeft u van een 
'gewoon' bloemenmandje een heel erg chique 

kadootje gemaakt!

 

 

U kunt kiezen voor 1 soort bloem, of 
combineren met wat groen erbij. De 

mogelijkheden zijn veelzijdig.

 



Veel succes!

© Miriam Peeters
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