EEN

UITNODIGEND GEDEKTE TAFEL MET

mooi gevouwen servetten

Uiteraard is het gezelschap en de maaltijd het allerbelangrijkst
voor het al dan niet slagen van een feestelijke avond, maar ook
een sfeervolle omgeving draagt daar in hoge mate aan bij.
Een mooie tafelaankleding is daarom van essentieel belang.
Hierbij maakt het niet uit of het een klassiek gedekte of juist
een trendy aangeklede tafel is. Tafellinnen, serviesgoed, glaswerk, bestek en accessoires: het gaat erom dat dit alles in
harmonie is.
Op een mooi aangeklede tafel is een servet één van de eyecatchers. Diverse manieren om deze op bijzondere wijze te
vouwen staan op deze pagina.

De waaier
1. Vouw het servet
in de lengte in
tweeën.
2. Eén korte zijde
tot halverwege
in zig-zagvorm
vouwen.
3. Zig-zagvorm
stevig vasthouden, omdraaien
en dubbel vouwen.
4. Het rechte eind
diagonaal naar
achteren vouwen.
5. Het onderste
strookje wordt
gebruikt als
steun voor de
waaier.
6. Plaats het geheel op het bord
en laag de zigzagvouw los.

Bestek-etui
1. Vouw het servet
in vieren met de
losse punten
van je af.

2. Rol de twee bovenste punten
op tot halverwege.

3. Vouw de twee
buitenkanten
naar achteren.

1. Vouw het servet
diagonaal
doormidden.
2. Vouw de buitenste hoeken
naar de bovenste punt.

3. Vouw het servet
zacht dubbel en
schuif om de
onderste punt
een servetring.

4. Leg het servet
op het bord en
vouw voorzichtig open.

1. Leg het servet
uitgevouwen
neer.
2. Vouw 2 kanten
naar het midden
en vouw dit ver
volgens dubbel.
3. Vouw de linker
kant 2/3 over de
lengte en vouw
vervolgens de
helft weer terug.
Doe dit ook met
de rechterkant.
4. Vouw de bovenste rechter flap
naar links, zodat
in het midden
een driehoek
ontstaat. Houd
de rechterkant
vast en sla de
flap terug naar
rechts.
Herhaal dit met
de linkerkant
en de vlinder is
klaar.
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Feesthoedje
4. Het etui om
bestek in te
doen is klaar!

Vrolijke vlinder
Franse lelie

De vlinder

1. Vouw het servet
diagonaal dubbel zodat er een
driehoek ont
staat.
2. Vouw de linkeren rechterpunt
omhoog en
draai het servet
om en vouw de
onderkant naar
boven.
3. Vouw de linker
hoek in de rechterhoek en zet
het servet
rechtop.
4. Vouw tenslotte
de losse
punten naar
beneden.

1. Vouw het servet
dubbel, met de
open kant van u
af.
2. Sla linksboven
naar onder,
rechtsonder naar
boven en draai
het geheel om.

3. Vouw de bovenste
helft naar beneden, op het linker
driehoekje na.
4. Trek het verborgen driehoekje
rechts naar boven
en in zijn geheel
naar beneden.
5. Vouw de linker
driehoek doormidden en vouw
de onderste driehoek naar boven.
6. Keer het geheel
om en vouw de
linkerhoek in de
rechterhoek.
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