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

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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.

Het is weer zo ver… lekker vroeg donker dus de kaarsen gaan aan en we maken het in huis gezellig. Met het oog op de 
feestdagen komt er geleidelijk aan ook andere versiering bij en daar sluit dit project perfect op aan. Om de eettafel extra 
gezellig en feestelijk aan te kleden, maakte ik een tafelloper en servetringen met een vleug Glam. Door het sfeerlicht in 
huis krijgt de Glam een extra fijne schittering en dat maakt de sfeer helemaal af.

De lengte van de tafelloper hangt af van de tafel waar je het voor maakt. Hieronder laat ik zien hoe je aan de slag kunt en 
wat je er voor nodig hebt.

Benodigdheden
ReStyle Canvasstof, art. 069.2000 kleur Ivory
Durable Glam, 75% katoen, 25% polyester
 - Tafelloper: kleur 2172 Cream of 2210 Gold (1 bol)
 - Servetring: kleur 2172 Cream of 2210 Gold (1 bol)

Overige benodigdheden
Naaigaren in bijpassende kleur
Naaimachine
Knopspelden
Haaknaald 4
Schaar

Werkbeschrijving
De basis van de tafelloper maakte ik van 0,5 meter ReStyle Canvasstof. 
Kijk wat je juiste lengte is voor jouw tafelloper i.v.m. de franje rand die er nog tegenaan komt.

De basis van de tafelloper maakte ik van 0,5 meter ReStyle Canvasstof. 

Kijk wat je juiste lengte is voor jouw tafelloper i.v.m. de franje rand die er nog tegenaan komt.

Vouw de randen dubbel en speldt deze vast. 

Vervolgens stik je de randen vast met behulp van een naaimachine.

De breedte van de loper is nu ongeveer 47 cm.
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De franje rand van ongeveer 47 cm haakte ik als volgt:

Haak een ketting van 87 losse en 1 keerlosse 
Toer 1: haak een vaste in elke losse van de ketting en eindig met een keerlosse.

Toer 2: haak een lussteek in elke vaste behalve de laatste van de vorige toer. Haak een vaste in de laatste vaste van de 
vorige toer en eindig met een keerlosse.

Je haakt de lussteek als volgt:

Stap 1: Maak met je vinger een lus en steek de haaknaald door de vaste van de vorige toer.

Stap 2: Haal de draad door de vaste van vorige toer. Maak de lus zo lang als jij wilt (eventueel met behulp van een liniaal) 
en leg de lus langs de haaknaald naar beneden en maak de steek af als een vaste.
Herhaal dit t/m de een na laatste van de toer (zie info toer 2).

Toer 3 + 4: haak een vaste in elke steek van vorige toer en eindig met een keerlosse.

Toer 5: Haak 3 losse (= 1e stokje) en 1 extra losse, haak een stokje in de 3e steek van vorige toer en haak 1 losse. Herhaal 
1 stokje en 1 losse tot aan het einde van de toer. Je eindigt met een stokje en haak 1 keerlosse.

Toer 6 + 7: haak een vaste in elke steek van vorige toer en haak aan het einde van toer 6 + een keerlosse. Aan het einde 
van toer 7 hecht je de draad af. En je franje rand is klaar.

Haak het geheel nog 1 keer voor de andere kant van de tafelloper.
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Zijn de franje randen klaar, speldt deze vast aan de basis om vervolgens het geheel vast te stikken met behulp van een 
naaimachine.De rand zette ik op 2 plekken vast. Net boven de franje en aan de bovenkant van de gehaakte rand, maar je 
kunt er ook voor kiezen alleen de bovenkant van de franje rand vastzetten precies op de rand van de stof. 

De tafelloper is klaar voor gebruik!

Om het geheel af te maken, haakte ik ook bijpassende servetringen.

De servetring haak je als volgt:
Haak 22 lossen en om een ring te vormen, haakte ik gelijk een vaste in de 1e losse en 21 vaste in de volgende lossen van 
de ketting (= toer 1).

Toer 2: haak een lussteek in elke vaste behalve de laatste van de vorige toer. Haak een vaste in de laatste vaste van de 
vorige toer en eindig met een keerlosse.

Toer 3 + 4: haak een vaste in elke steek van vorige toer en eindig met een keerlosse.

Toer 5: Haak 3 losse (= 1e stokje) en 1 extra losse, haak een stokje in de 3e steek van vorige toer en haak 1 losse. Herhaal 
1 stokje en 1 losse tot aan het einde van de toer. Je eindigt met een stokje en haak 1 keerlosse.

Toer 6 + 7: haak een vaste in elke steek van vorige toer en haak aan het einde van toer 6 een keerlosse. Aan het einde van 
toer 7 hecht je de draad af en klaar is de servetring.

Eetsmakelijk en alvast een fijne Kerst!


