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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.

14 februari, Valentijnsdag, de dag van de liefde. Eerlijk gezegd doen wij er meestal niet zoveel aan… Wat mijn man en ik 
wél leuk vinden om te doen, is samen koken en eten. En hoe leuk is het dan om dit te doen aan een mooi gedekte tafel? 
Speciaal hiervoor bedacht ik, vrolijke servetten… Met hartjesconfetti! Voor je mooi gedekte Valentijns-tafel… Of op een 
gewone doordeweekse dag om je maaltijd wat feestelijker te maken. Liefelijke hartjes, met een stoer gerafeld randje en 
een ‘touch of glitter’…<3                      

Benodigdheden
0,5 meter Restyle Canvasstof, art. 069.2000 kleur 089 
Gütermann naaigaren, art.002.744603 kleur 24 goud
Poli-Flex Pearl Glitter 20x25cm, art. 049.1001 kleur 693
Poli-Flex Turbo 20x25cm, art. 049.1000
- Kleuren: 749, 786, 040, 065

Overige benodigdheden
Naaimachine
Hartjespons
Stofschaar
Bakpapier 
Strijkijzer 
Meetlint
Stift

Afmeting
40x40cm

Werkbeschrijving
Servet
Stap 1: Meet de stof op 40 centimeter. Zet hier een knip met de schaar en scheur de stof in een lange baan. 
Stap 2: Meet van deze baan 40 centimeter, zet weer een knipje en scheur, zodat je een vierkant lapje hebt. 
Stap 3: Doe dit nog een keer, zodat je 2 lapjes van 40 x 40 hebt. 
Stap 4: Als je de stof nog iets rafeliger wilt, trek dan wat horizontale draden uit het lapje. 
Stap 5: Strijk het lapje met een strijkijzer mooi glad.
Stap 6: Stik op de naaimachine een zigzag-randje met goudkleurig naaigaren, langs de 4 zijdes op ongeveer een 
centimeter van de rand. Dit zigzagje zorgt ervoor dat je stof niet verder kan rafelen en zorgt voor een subtiel glittertje. 

Hartjesconfetti
Stap 1: Met een hartjespons pons je kleine hartjes uit de verschillende kleuren flexfolie. Mocht je merken dat je pons wat 
botter wordt, pons dan een paar keer door een stukje aluminiumfolie. 
Stap 2: Bij de koperglitterfolie vond ik het, nadat de hartjes geponst waren, lastig om te zien wat de voor- en de 
achterkant van het folie is. De voorkant is de glimmende kant en de achterkant de matte. Bij het glitterfolie markeerde ik 
de achterkant door hier met een stift overheen te krabbelen, zodat je het makkelijker kan herkennen. 

Servet decoreren
Stap 1: Strooi je hartjesconfetti speels binnen de zigzag-naad van je servet. Zorg ervoor dat de glimmende kant boven ligt 
en de matte kant onderop. Zie de tip van hierboven.
Stap 2: Leg een vel bakpapier over je hartjes.
Stap 3: Zet de strijkijzer op de stand met 3 stipjes. Mocht je geen glitterfolie gebruiken, dan is de stand met 2 stipjes 
voldoende. 
Stap 4: Pers de hartjes met de strijkijzer gedurende 20 seconden op de stof.
Stap 5: Laat afkoelen en verwijder het doorzichtige bovenlaagje van de flexfolie. Als het hartje nog niet helemaal goed 
vastzit, leg je opnieuw het bakpapiertje over het hartje en strijk je er met de strijkijzer overheen. 

Eetsmakelijk & ik wens jullie een liefdevolle Valentijnsdag!


