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Uit LandIdee nr 3 2013 (juni-juli) 

 

Zelf maken 

Tafeldecoraties van vilt 

Decoratieve doppen – pagina 120 

 

Deze schitterende ranken met doppen en bloemen kunt u in een handomdraai van 

eenvoudige materialen maken en vervolgens in verschillende tafelaccessoires verwerken. 

 

I Lange rank met doppen, bladeren en bloemen  
Dit heb je nodig voor de lange rank met doppen, bladeren en bloemen: 

- een restje middeldik lichtgroen haakkatoen 

- een stuk middengroen knutselvilt, ongeveer 20 x 30 cm groot en een restje wit 

- lichtgroen borduurgaren 

- dun zilverkleurig sieradendraad 

- 1 haaknaald nr. 3,5 

- 1 borduurnaald 

- 1 naainaald en wit naaigaren 

 

Werktekeningen: blad, bloemdelen 

 

Ga als volgt te werk: 

1 Zet voor de rank met het haakkatoen én de zilverkleurige sieradendraad (dan kun je hem 

later in de typisch slingerende bewegingen van een erwtenrank buigen) een lossenketting op 

in de gewenste lengte. Haak aan de rank enkele korte lossenkettingen die als aftakkingen 

moeten dienen. 

2 Print de werktekeningen voor de bladeren en bloemdelen, knip ze uit en speld ze als 

sjablonen op het vilt. Teken de vormen over en knip uit. 

3 Borduur de middennerf van de bladeren met gehalveerd borduurgaren (splits hiervoor een 

stuk 6-draads borduurgaren en werk met 3 draden) in enkele spansteken. Borduur vervolgens 

vanuit de middennerf enkele schuin lopende zijnerven in spansteken. 

4 Naai telkens 2 bladeren (in paren) op de rank. 

5 Naai de kleine lichtgroene stampers voor de bloemen in het midden van het bovenste grote 

bloemblad met enkele steken op. Buig vervolgens het onderste bloemblaadje iets om en naai 

het eveneens vast. Naai nu de bloem op de rank. Maak de bladeren en bloemen naar wens, 

naai ze verdeeld op de rank en buig de uiteinden van de rank ten slotte een beetje 

spiraalvormig om. 

 

B Dit heb je nodig voor de doppen (gevuld met erwten): 

Voor 4-5 doppen met erwten 

- een stuk middengroen knutselvilt, ongeveer 20 x 30 cm groot 

- middengroene viltwol of sprookjeswol, ongeveer 5-10 g 

- wat plantaardige zeep, heet water 

- restjes katoenen stof met een patroontje in passende kleuren, ongeveer 20 x 30 cm groot 

- 1 naainaald en middengroen naaigaren 

 

Werktekening: dop 

 

Ga als volgt te werk: 
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1 Print en knip de werktekening voor de twee helften van de dop uit. Knip de vorm (2 x) uit 

het vilt en de stof uit. 

2 Sla nu de stof aan de geopende zijde tweemaal heel dicht bij de rand naar achteren om en 

zet hem aan de binnenkant van de delen van de dop met kleine steekjes vast. 

3 Leg de twee voorkanten van de dop op elkaar, speld ze vast en naai ze met een 

halvemaanvormige naad met kleine rijgsteken aan elkaar. 

4 Pluk voor elk van de kleine erwten wat viltwol uit de bol/streng en rol ze tussen je palmen 

tot het kleine bolletjes zijn. 

5 Bevochtig je handen met wat heet water en plantaardige zeep en ga door met rollen, maar 

verhoog de druk tot de erwtjes mooi vast zijn. 

6 Spoel de ronde en vaste erwtjes in schoon heet water en laat ze drogen.  

7 Leg nu 4-5 erwtjes (afhankelijk van de grootte) in de dop en naai ze met enkele kleine 

steken in de dop vast. 

8 Naai een klein stuk van de opening van de dop aan de rechter- en linkerkant dicht. 

9 Naai ten slotte het gewenste aantal gevulde doppen op de rank. 

 

C. Dit heb je nodig voor de eenvoudige ranken: 

Voor enkele doppen 

- een stuk middengroen knutselvilt, ongeveer 20 x 30 cm groot 

- watten als vulling 

- 1 naainaald en middengroen naaigaren 

 

Werktekeningen: doppen en blad 

 

Ga als volgt te werk: 

1 Print en knip de werktekening voor de twee helften van de dop uit. Knip de vorm (2 x) uit 

het vilt uit. 

2 Leg de twee voorkanten van de dop op elkaar, speld ze vast en naai ze met een 

halvemaanvormige naad met kleine rijgsteken aan elkaar. 

3 Leg wat watten tussen de delen van de dop en naai de doppen volledig aan elkaar. 

4 Knip de bladeren uit het vilt uit, leg ze iets opgerold om het uiteinde van een rank en naai ze 

zo vast. 

Het staat ook mooi als je wat grotere bladeren uitknipt en telkens een grotere en kleinere dop 

(als paar) opnaait. 

5 Naai ten slotte het gewenste aantal gevulde doppen op de rank. 

 

II Gehaakt jasje voor de mok  
Dit heb je nodig voor het jasje voor de mok: 

- heel dik lichtgroen katoenen garen of middendik garen (om met twee draden te haken)  

-1 haaknaald nr. 7 

 

Ga als volgt te werk: 

 

Basispatroon: vasten in toeren 

1 Zet met het dikke garen (of met 2 draden middeldik garen) een lossenketting op waarvan de 

lengte overeenkomt met de omvang van je mok. Sluit met 1 kettingsteek tot een ring. 

2 Haak in elke volgende toer in elke losse 1 vaste. 

3 Begin elke toer met 1 losse, sluit elke toer met 1 kettingsteek en hecht de draden af. 
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II Lange rank met doppen en bloemen voor het vaasje  
Dit heb je nodig voor de lange rank met bladeren, bloemen en doppen: 

Zie voor de rank, bloemen en doppen de vorige beschrijving. Je hebt echter wat minder vilt 

nodig omdat deze rank geen bladeren heeft en er slechts 1 dop met erwten, 2 doppen zonder 

erwten en 1 bloem worden opgenaaid. 

En verder: 

- een stuk katoenen stof met een patroontje, ongeveer 8 cm breed x lengte = de omvang van 

de buik van de vaas (+ 1,5 cm) 

- 1 witte beddengoedknoop 

- 1 naainaald en passend naaigaren 

- eventueel een stukje dubbelzijdig plakband 

 

 Werktekeningen: doppen, bladeren en bloemdelen 

 

Ga als volgt te werk: 

1 Verdeel de doppen en bloemen over de gehaakte rank en naai ze vast. 

2 Vouw de rechthoekig geknipte strook stof voor de band in de lengte en strijk hem. Stik 

langs de lange geopende zijde en hecht af. Draai de band en strijk hem zo dat de naad aan de 

achterkant in het midden komt te liggen. 

3 Pas de lengte van de band op de vaas aan, schuif het uiteinde in de opening aan de voorkant 

en naai de band dicht. 

4 Naai de witte beddengoedknoop op de naad op. 

5 Je kunt, indien gewenst, de stoffen band met een klein stukje plakband op de vaas plakken. 

6 De rank is nu klaar. Wikkel hem enkele keren decoratief en losjes om de hals van het 

vaasje. [ 

 

 

III Servetring met doppen en naam  
Dit heb je nodig voor de servetring met naam: 

Zie de beschrijving voor de eenvoudige en gevulde doppen (gebruik per ring 2 doppen = 1 

paartje) en voor het decoreren naar wens losse doppen met erwtjes 

En verder: 

- een stuk katoenen stof, ongeveer 8 cm breed en 15 cm lang 

- 1 witte beddengoedknoop 

- zachtgroen borduurgaren en 1 borduurnaald 

- 1 naainaald en passend naaigaren 

 

Werktekeningen: doppen en blad 

 

Ga als volgt te werk: 

1 Knip de delen van de doppen en het blad volgens de werktekeningen uit. 

2 Schrijf, voor je de doppen maakt zoals boven beschreven, op de bovenkant van de lange dop 

de gewenste naam met een potlood. 

3 Borduur de naam met gesplitst borduurgaren in kleine stiksteken. 

4 Werk de doppen (in paren) en het blad af zoals boven beschreven. 

5 Vouw de rechthoekig geknipte strook stof voor de band in de lengte en strijk hem. Stik 

langs de lange geopende zijde en hecht af. Draai de band en strijk hem zo dat de naad aan de 

achterkant in het midden komt te liggen. 

6 Sluit de strook tot een servetring door het uiteinde in de bovenste opening te schuiven en 

dicht te naaien. 
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7 Naai de witte beddengoedknoop met de 2 doppen op de naad aan. 

Tip: Mocht het een heel lange naam zijn, teken dan een wat langere en grotere dop. Doppen 

die verschillend van grootte zijn, zien er op de tafel heel natuurlijk uit. 

 

 

IV Eierwarmer met doppen  
Dit heb je nodig voor de eierwarmer: 

Zie de beschrijving voor de lege en gevulde doppen (voor elke eierwarmer 2 lege doppen en 

een gevulde dop) 

En verder: 

- een stuk 2 mm dik wolvilt in de kleur wolwit, ongeveer 20 x 20 cm groot 

- een stuk katoenen stof met een patroontje, ongeveer 6 cm breed x lengte = de omvang van 

de rand van de eierwarmer + 1,5 cm 

- 1 witte beddengoedknoop 

- 1 naainaald en passend naaigaren 

- een restje middengroen katoenen garen en een restje zilverkleurig sieradendraad 

- 1 passende haaknaald 

 

Werktekeningen: doppen en blad 

 

Ga als volgt te werk: 

1 Maak de doppen, de erwten en het blad volgens de werktekeningen en de beschrijvingen 

zoals boven beschreven. 

2 Maak nu uit het wolvilt twee even grote delen in de ovale vorm van een ei, met onderaan 

een rechte snijkant (gebruik een ei als hulp!) 

3 Naai de voor- en achterkant aan elkaar. 

4 Naai vervolgens de voorbereide band met de beddengoedknoop gelijkliggend aan de 

onderste rand met kleine rijgsteken op de eierwarmer. 

5 Haak met garen en sieradendraad een korte rank, naai hem bovenop de eierwarmer in het 

midden vast en buig hem decoratief in vorm. Naai hier ook de doppen op. 

 

 

V Decoratieve servethouder met doppen en bloem  
Dit heb je nodig voor de decoratieve servethouder: 

Zie de beschrijving van de rank voor het vaasje 

 

Werktekeningen: doppen, blad en bloem 

 

Ga als volgt te werk: 

Haak een rank, versier hem met doppen en bloemen (zie de beschrijving van de rank voor het 

vaasje) en wikkel hem enkele keren om het opgerolde servet. 

 

 

 

Bloem 
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