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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.

Met kerst vind ik het altijd leuk om de tafel feestelijk te dekken. Met mooi servies, stoffen servetten en een toffe tafelloper. 
Deze tafelloper is een makkelijk DIY-project, die ook leuk is om samen met kinderen te maken. Met een aardappel 
stempel je een leuk patroon op de loper, in kleuren die matchen met jouw interieur of servies. Een ‘golden oldie’, in een 
nieuw jasje!

Benodigdheden
ReStyle Uni stof, art. 069.9050 kleur 087
Marabu Textile Paint, art. 008.171605 kleur 32, 35, 40, 70 
• Kleur 70 en 32 mengen tot zachtroze 
Optioneel: DMC 315 Perle, art. 011.315 kleur 5282

Overige benodigdheden
Koekjes uitsteekvormpjes (ster) 
Bijpassend naaigaren
Scherp mesje
Naaimachine
Kopspelden
Aardappels
Stofschaar
Vuilniszak
Strijkijzer
Meetlint
Kwast

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmeting
60cm breed x 156cm lang

Werkbeschrijving
Tafelloper naaien
Was de stof voor je begint en strijk de lap stof mooi glad. Hiermee voorkom je dat je loper krimpt in de wasmachine en 
zorg je ervoor dat de verf beter pakt.
Meet je tafel in de breedte en tel hier 66 cm bij op (30 centimeter om aan beide kanten te laten overhangen en 6 cm 
voor de zoom). Mijn tafel is 90 cm breed, dus ik had een lap stof van 156 cm lang nodig. Bepaal hoe breed je de loper wil 
maken. Ik heb gekozen voor een breedte van 60 centimeter. Tel hier 6 centimeter bij op. Meet je stof netjes af en knip 
deze.

Strijk een zoom van ongeveer 1,5 centimeter langs alle zijdes van de stof. Vouw nogmaals dubbel (ook op 1,5 centimeter) 
en strijk de zoom netjes. Zo heb je een dubbele zoom en is je stof netjes afgewerkt, zonder dat het gaat rafelen. 
Vouw weer open en knip de hoeken schuin af, binnen de lijn van de binnenste zoom. 
Vouw de zoom er weer netjes in en speld af met kopspelden.
Naai langs alle zijdes de zoom in je loper.

Patroon stempelen
Maak eerst een stempel van een flinke aardappel. Snij deze doormidden. Druk de koekjesvorm een stukje in de aardappel 
en snij hetgeen buiten de koekjesvorm komt ongeveer 1,5 centimeter diep weg. Haal de koekjesvorm van de aardappel. Je 
stempel is klaar voor gebruik.

Leg een vuilniszak onder je tafelloper. Kwast je stempel in met de stofverf en stempel op de stof. Je kunt ervoor kiezen 
dit in een strak patroon te doen, of zoals ik heb gedaan, kriskras speels verdeelt. Maak een mooie verdeling qua kleur. Ik 
koos ervoor lila als basiskleur te gebruiken en stempelde hier de meeste sterren mee. Her en der stempelde ik een paar 
lichtroze en bruine sterren. 
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Laat de verf helemaal drogen. Om de verf te fixeren strijk je de loper 3 minuten, met een dun lapje stof ertussen, op de 
katoenstand van je strijkijzer. 

Variatietip
Ik stempelde op kant-en-klare stoffen servetten een ster. Daarna borduurde ik met een rijgsteekje en borduurgaren, 
langs de omtrek van de ster, voor een subtiel goud glittertje. 
Ook leuk om op de loper te doen, om het extra feestelijk te maken.


