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Patroon Pannenlappen 
 

 
 

Ik haakte deze pannenlappen met de Catona van Scheepjes. Van kleurnummer 192 (rood) 

gebruikte ik 2 bollen en van kleurnummer 110 (zwart) 1 bol per setje (50 grams bollen). Ik 

haakte met dubbele draad en gebruikte haaknaald nr 4,5. 

 

 
 

Begin met een lossenlijn van 45 lossen. 

 

 
 

Toer 1 

Haak in de derde losse vanaf je haaknaald en in de 19 steken daarna een stokje. 

Haak in de 3 volgende lossen 3 stokjes samen. Je slaat hiervoor de draad om je naald en steekt 

hem door de volgende losse. Sla de draad weer om je naald en haal hem op. Sla de draad weer 

om je naald en haal hem door de eerste 2 lussen op je naald. Je hebt nu 2 lussen op je naald. 

Sla de draad om je naald en steek hem door de volgende losse. Sla de draad weer om je naald 

en haal hem op. Sla de draad weer om je naald en haal hem door de eerste 2 lussen op je 

naald. Je hebt nu 3 lussen op je naald. Sla de draad om je naald en steek hem door de 

volgende losse. Sla de draad weer om je naald en haal hem op. Sla de draad weer om je naald 

en haal hem door de eerste 2 lussen op je naald. Je hebt nu 4 lussen op je naald. Sla de draad 

weer om je naald en haal hem in één keer door alle 4 lussen. 

Haak in de laatste 20 lossen een stokje. 
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Toer 2 

Haak 2 lossen. Haak in de eerste steek en in de 18 steken daarna een stokje. Haak in de 3 

volgende steken 3 stokjes samen. Haak in de laatste 19 steken een stokje. Je laat nu de 2 

beginlossen liggen (hierin haak je dus geen stokje). 

 

 
 

Toer 3 

Haak 2 lossen. Haak in de eerste steek en in de 17 steken daarna een stokje. Haak in de 3 

volgende steken 3 stokjes samen. Haak in de laatste 18 steken een stokje. Je laat nu de 2 

beginlossen liggen (hierin haak je dus geen stokje). Wissel bij het laatste stokje van kleur 
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(zwart). Weet je niet hoe het wisselen van kleur gaat? Ik heb hiervan een filmpje op mijn 

website www.lossenenvasten.nl staan. Je vindt hem ook achter deze link. 

 

 
 

Toer 4 t/m 19 

Haak 2 lossen. Haak in de eerste steek en in alle steken daarna een stokje. De middelste 3 

stokjes haak je samen. Je laat steeds de 2 beginlossen liggen (hierin haak je dus geen stokje). 

Bij toer 4 haak je dus eerst 17 stokjes, 3 stokjes samen en weer 17 stokjes. 

Bij toer 5 haak je 16 stokjes, 3 stokjes samen en weer 16 stokjes. 

Enzovoort… 

Let er hierbij op dat je steeds 3 toeren rood en daarna 1 toer zwart haakt. Je wisselt steeds van 

kleur bij het laatste stokje van de toer voor de toer in de nieuwe kleur. 

Je houdt op het laatst 5 steken over. 

 

 
 

Hecht de draad af en werk de draadjes netjes weg. 

Voor de rand maak je een schuifknoop op je naald en steekt hem op een willekeurige plek 

langs de rand achter een stokje.  

 

 
 

Toer 1 

Maak een vaste. Haak nu vasten om de stokjes langs de hele rand. In de hoeken haak je 3 

vasten in één steek.  

Als je bovenaan bent aangekomen haak je in de middelste steek van de 5 (de derde dus) een 

vaste en  8 lossen. Haak een halve vaste in de eerste van de 8 lossen en dan nog een vaste in 

dezelfde steek als de vorige vaste. Haak verder weer vasten langs de rand. Verdeel dit een 

beetje naar eigen inzicht. Zorg ervoor dat je werk niet gaat trekken of bobbelen.  
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Aan de boven- en onderkant haak je 1 vaste in iedere steek. Haak in onderste rand in de 

middelste van de 3 samengehaakte stokjes 2 vasten. In de hoeken haak je 3 vasten en langs de 

randen vasten om de stokjes.  

Sluit de toer met een halve vaste in de eerste vaste. 

 

 
 

Toer 2 

Haak 1 losse. Haak een vaste in de eerste steek. Haak 2 lossen. *Sla 1 steek over en haak een 

vaste in de steek daarna. Haak 2 lossen.** Herhaal van * tot ** tot het einde van de toer. In de 

hoeken doe je hetzelfde, alleen sla je daar 1 keer niet een steek over, maar haak je de 

volgende vaste meteen in de steek erna. In de 8-lossenlus aan de bovenkant haak je 10 vasten. 

Sluit de toer met een halve vaste in de eerste vaste.  
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Je eerste pannenlap is nu klaar. Om je setje compleet te maken haak je er nog één. Op één van 

de 2 pannenlappen naaide ik nog een leuke knoop. 

 

 
 

Ik wens je heel veel plezier toe bij het haken van dit gezellige setje. Een heerlijk projectje om 

tussendoor een keer te haken voor jezelf, of als cadeau. 

 

Geniet van je hobby, geniet van het haken. 
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