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PLACEMAT 
 
BENODIGD MATERIAAL 
ALABAMA kl. rood 32: 2 bollen  
 
Haaknaald 
Nr. 3 mm 
 
Gebruikte steken 
Lossen (zie blz. basisst. op website) 
Vasten (zie blz. basisst. op website) 
Stokjes (zie blz. basisst. op website) 
Fantasiesteek (zie grafieken A en B) 
Golfjes (zie beschrijving) 
 
Golfjes: * 1 vaste, 2 lossen en 2 stokjes in dezelfde st. waarin de vaste gehaakt is *, 
herhaal van * tot * 54 maal meer, hierbij tussen elke herhaling 1 cm. laten vallen.  
 
STEEKVERHOUDING 
In vasten, haaknaald nr. 3 mm.  
10x10 cm. = 18 st. en 20 naalden. 
 
UITVOERING  
47 Lossen opz. en haak fantasiesteek volgens grafiek A. 
Bij 23 cm. totale lengte, verderhaken in fantasiesteek volgens grafiek B. Hierna de 
draad afknippen en wegwerken.  
Haak over het gedeelte aangegeven met de letter A op het patroon, in fantasiesteek 
volgens grafiek B. De draad afknippen en wegwerken. 
Haak golfjes rondom het hart. De draad afknippen en wegwerken. 

 
Grafiek A 

 
 
 

 
R -      Herhalen 

1 losse 
1 vaste  
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Grafiek B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Begin v.d. naald: de haaknaald insteken in de 1e st. en een lus ophalen, de 
haaknaald opnieuw insteken in de volgende st. en nog een lus ophalen, neem 
een draad en haal deze door de 3 lussen (= 1 st. geminderd).  
Einde v.d. naald: de haaknaald insteken in de voorlaatste st. en een lus 
ophalen, de haaknaald opnieuw insteken in de laatste st. en nog een lus 
ophalen, neem een draad en haal deze door de 3 lussen (= 1 st. geminderd) 

 
Begin v.d. naald: de haaknaald insteken in de 1e, 2e en 3e st. en hierbij een 
lus ophalen bij elke st., neem een draad en haal deze door de 4 lussen (= 2 st. 
geminderd) 
Einde v.d. naald: de haaknaald insteken in de laatste 3 st. en hierbij een lus 
ophalen bij elke st., neem een draad en haal deze door de 4 lussen (= 2 st. 
geminderd) 

 
1 vaste 
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SERVETRING 
 
BENODIGD MATERIAAL 
ALABAMA kl. rood 32: 1 bol  
Synthetisch katoen voor het vullen.  
 
Haaknaald 
Nr. 3 mm 
 
Gebruikte steken 
Lossen (zie blz. basisst. op website) 
Vasten (zie blz. basisst. op website) 
Stokjes (zie blz. basisst. op website) 
Fantasiesteek (zie grafieken A en B) 
Golfjes (zie beschrijving) 
 
Golfjes: * 1 vaste, 2 lossen en 2 stokjes in dezelfde st. waarin de vaste gehaakt is *, 
herhaal van * tot * 14 maal meer, hierbij tussen elke herhaling 1 cm. laten vallen. 
 
STEEKVERHOUDING 
In vasten, haaknaald nr. 3 mm.  
10x10 cm. = 18 st. en 20 naalden. 
 
UITVOERING  
11 Lossen opz. en haak fantasiesteek volgens grafiek A. 
Bij 5 cm. totale lengte, verderhaken in fantasiesteek volgens grafiek B. De draad 
afknippen en wegwerken. 
Haak over het gedeelte aangegeven met de letter A op het patroon, in fantasiesteek 
volgens grafiek B. De draad afknippen en wegwerken. 
Haak golfjes rondom het hart. De draad afknippen en wegwerken. 
Haak zo nog eenzelfde deel, behalve de golfjes. 
Naai de twee delen aan elkaar, hierbij de golfjes niet vastnaaien, laat een kleine 
opening, vullen met het katoen en hierna de opening dichtnaaien. 
20 Lossen opz. en haak hierover 1 naald vasten. De draad afknippen en 
wegwerken. 
Vastnaaien, hierbij de 2 uiteinden samennemen zodat dit een ring vormt. Naai de 
ring in het midden v.h. hart waar geen golfjes zijn.  
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1 losse 
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Grafiek B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begin v.d. naald: de haaknaald insteken in de 1e st. en een lus ophalen, de 
haaknaald opnieuw insteken in de volgende st. en nog een lus ophalen, neem 
een draad en haal deze door de 3 lussen (= 1 st. geminderd) 
Einde v.d. naald: de haaknaald insteken in de voorlaatste st. en een lus 
ophalen, de haaknaald opnieuw insteken in de laatste st. en nog een lus 
ophalen, neem een draad en haal deze door de 3 lussen (= 1 st. geminderd)  

 
  1 vaste 
 
 
 

 
 
 
 


