
WERKBESCHRIJVING - Tafelkleed voor moederdag  

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Liza: “Om de eettafel extra mooi aan te kleden bedacht ik me dat het misschien leuk is om zelf een mooi tafelkleed, 
tafelloper of placemats te maken. Uiteindelijk werd het een tafelkleed. Deze kun je zelf maken van een lap witte stof of je 
geeft een bestaand tafelkleed een metamorfose. Hoewel ik een echt kleuren mens ben, liet ik me voor deze D.I.Y. 
inspireren door de kracht van zwart/wit. Ook haalde ik inspiratie uit mooie handlettering en met dit in gedachten ging ik 
aan de slag”.

Om het tafelkleed aan te pakken, maakte ik gebruik van mooi zwart band en een textielstift voor het handletteren. Omdat 
het handletteren bij mij niet het gewenste resultaat boekt, maakte ik een printable in een sierlijk lettertype. Deze 
gebruikte ik als onderlegger om over te trekken. Ik typte alle tekstjes die ik op het tafelkleed wilde hebben aan elkaar, 
zodat ook dit een sierlijk lijnspel zou zijn op het kleed. 
De tekst werd: zullen we plezier maken een spelletje doen lekker eten of gewoon gezellig kletsen. Maar je kunt 
natuurlijk ook je eigen tekst maken.

Ik gebruikte:

Wit tafelkleed 
Restyle bolletjesband zwart
Restyle golvend sierband zwart
Marabau Textil painter zwart 1-2 mm
En nu aan de slag:
Print de printable. Knip de tekststroken uit en plak deze aan elkaar als één zin.
Speld de strook vast aan de onderkant van het tafelkleed zodat je de tekst door het kleed ziet en met de textielstift kunt 
overtrekken.
Heb je de tekst geschreven, laat deze ongeveer een uur drogen om het vervolgens te fixeren door te strijken (zie 
beschrijving op stift).

Let op! Niet te lang op één punt drukken met de stift, want dan bestaat de kans dat de inkt uitloopt.

Daarna speld je het band vast op het tafelkleed en je stikt het vast met de naaimachine. De hoeveelheid band die je 
gebruikt is natuurlijk afhankelijk van de grootte van het tafelkleed.

Het resultaat is een eigenwijs mooi tafelkleed :-)
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zullenwepleziermaken

Printable tafelkleed. Knip de stroken uit en speld deze vast onder het witte tafelkleed. Je zit de tekst
door de stof en kun je deze overtrekken met de textielstift.

Printable tekst voor tafelkleed

zullenwepleziermaken
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