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

Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen 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.

Restyle heeft een mooie stoffencollectie. Toen ik hoorde dat er een linnen in de collectie kwam, wist ik direct dat ik daar 
een tafelkleed mee wilde maken. Ik ben dol op linnen. Het heeft een pure, stoere en luxe uitstraling.
Door er een speelse grafische print op te sjabloneren, past het tafelkleed prachtig in een Scandinavisch interieur. 

Benodigdheden
ReStyle Linnenstof, art. 069.9069 kleur 856 (3 meter)
Marabu Textielverf, art. 008.171605 kleuren 090, 035, 067, 046, 070
Olfa Rolsnijmat 45x30cm, art. 050.RMICCAQUARC
Olfa Designer art mes, art. 050.AK55B

Overige benodigdheden
Klein verfbakje met schuimroller
Placemat van PVC
Restje dunne stof
Watervaste stift
Stofschaar
Strijkplank
Strijkijzer
Tafelzeil
Papier
Pen

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Werkbeschrijving
Bepaal het formaat van het tafelkleed dat je wil maken.

Ik behield de breedte van de stof en nam de lengte van de tafel, plus 60 centimeter, zodat het tafelkleed royaal over 
hangt.

Ik hou van de robuuste look van linnen en vind het leuk om de randen onbewerkt er rafelig te houden. Mocht je dit niet 
mooi vinden, naai dan een zoompje in het kleed, helemaal rondom. 

Teken met watervaste stift figuren die je op het tafelkleed wilt sjabloneren. De figuren die ik heb 
getekend zijn bijgevoegd op de laatste pagina van deze werkbeschrijving. Draai je blad om en trek 
de lijnen met pen over.

Leg het blad met de sjablonen op de placemat en trek deze met pen over. De pen aan de achterkant 
zorgt ervoor dat de afdruk op je placemat komt. Trek de lijnen op de placemat met watervaste stift 
over.

Leg de placemat op een snijmat en snij voorzichtig de sjablonen uit. 

Om straks makkelijker te sjabloneren, knip de placemat in stukken, royaal om de uitgesneden 
figuren heen. 

Nu is het tijd om te gaan sjabloneren. Dek de tafel af met zeil of vuilniszakken. Bepaal welke kleuren 
je wil gebruiken en of je een vast patroon wil maken of vanuit de losse pols wil sjabloneren.

Ik koos ervoor om ieder figuur een andere kleur te geven.

Het strikje sjabloneerde ik met middenbruin.

Het rondje met roze (deze kleur krijg je door middenbruin met wit te mengen).

Het halve maantje met lila.

Het ovaaltje met lichtgroen (deze kleur krijg je door groen met wit en een klein beetje bruin te 
mengen).

En het vogelpootje met licht blauw. 
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Doe een beetje verf in het verfbakje. Mocht dit wat aan de dikke kant zijn, 
meng er dan een beetje water door. Rol je roller door de verf en rol deze 
goed uit in het bakje, zodat er niet te veel verf op de roller zit. Leg het 
sjabloon op de stof en rol de verf in een dun laagje op het sjabloon. Rol 
verschillende kanten op, zodat de afdruk mooi op de stof komt. Haal je 
sjabloon van de stof en leg deze op een nieuwe plek. Let erop dat er geen 
verf aan de onderkant van je sjabloon zit, anders krijg je geen mooie strakke 
lijnen. 

Sjabloneer zo het tafelkleed tot je tevreden bent.

Ik sjabloneerde een patroon uit de losse pols. Eerst sjabloneerde ik alle 
strikjes erop. Daarna de halve maantjes, tussen de strikjes in. De halve 
maantje draaide ik in verschillende richtingen. Daarna sjabloneerde ik de 
roze rondjes, in een lijn, naast de strikjes en maantjes, ongeveer ter hoogte 
van het midden tussen de maantjes en strikjes. 

De ovaaltjes en de vogelpootjes sjabloneerde ik in de buurt van het halve 
maantje, lekker speels, steeds net op een andere manier.

Laat de verf goed drogen. Fixeer de verf door deze ongeveer 3 minuten te 
strijken, met een restje stof ertussen, op de katoenstand.
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