
Gehaakte pannenlappen ‘Zeester’  

Materiaal: katoen 

Haaknaald: afhankelijk van je garen, kijk daarvoor op de wikkel van het bolletje. 

Ik haakte de pannenlappen met nr. 2.5. 

 

Opzetten: 6 lossen, met een halve vaste sluiten tot een ring.  

 

toer 1: 3 lossen (dit is het eerste stokje), dan nog 23 stokjes in de ring – totaal 24 stokjes. Sluit de toer met een halve 

vaste in de bovenste van de eerste drie lossen.  

 

toer 2: 3 vasten, 23 lossen, dit 8 keer doen. Sluit de toer met een halve vaste 

in de eerste vaste. Je hebt nu een klein rondje met 8 enorme lussen eraan.  

toer 3: 1 vaste op elk van de drie vasten, 1 vaste op elk van de 23 lossen 

(alleen in de bovenste lus van de vaste insteken)  dit 8 keer doen. Toer 

sluiten met een halve vaste.  

Na deze toer ziet je werk er zo uit: 

 

toer 4: Nu op iedere vaste 1 vaste haken. (Eerst 1 vaste op de drie die aan de 

ring vastzitten, dan in de lus). 

Let op, we gaan in deze toer ook meerderen: alleen in de bovenste vaste van 

de lus 3 vasten haken. (die lus bestaat uit 23 vasten. 11 vasten in iedere vaste, 3 vasten in vaste nr. 12 en dan weer 

11 vasten in iedere vaste.) Dit 8 keer doen.  

 

toer 5: hetzelfde als toer 4. Aan de bovenkant van de lus haak je drie vasten in de middelste van de drie die je in de 

vorige toer gemeerderd hebt. Toer sluiten met een halve vaste in de eerste vaste van de vorige toer en de draad 

afhechten. 

 

Verder haken met de tweede kleur 

 

toer 6, 7 en 8: hetzelfde als toer 5, na toer 8 de toer sluiten met een halve vaste in de eerste vaste van de vorige toer 

en afhechten. Je werk ziet er nu uit zoals op de afbeelding links.  

 

 
 

Nu draai je alle lussen om, dezelfde kant op, en ze vast met een speldje.  

Op de afbeelding rechts zie je hoe dat er uit ziet.  

Nu draai je het werk om, zodat je de voorkant van de laatste toer vasten ziet.  

 



 

toer 9:  Nu begin je met de eerste kleur bij 1 punt 8 vasten vanaf de bovenkant van de punt.  

Je haakt 7 vasten, 3 vasten in de middelste van de vorige meerdering van 3 en dan weer 7 vasten. 

Daar ‘steek je over’ naar de volgende punt, waar je weer 8 vasten vanaf het midden begint. 

Op de afbeelding hierboven zie je hoe het er dan uitziet. Dit herhalen tot je alle punten hebt gehad. 

Toer sluiten met een halve vaste in de eerste vaste met de nieuwe kleur. 

toer 10: Nu op iedere vaste 1 vaste haken met twee uitzonderingen: bovenaan meerder je steeds drie vasten in de 

middelste van de vorige meerdering van drie en bij de overgang naar een volgende punt haak je twee vasten samen. 

Toer sluiten met een halve vaste in de eerste vaste van de vorige toer.  

 

toer 11: hetzelfde als toer 10. Na deze toer draad afhechten en verder haken met de andere kleur.  

toer 12, 13 en 14: Begin met de tweede kleur waar je met de andere 

kleur bent gestopt en haak deze drie toeren zoals toer 10.  

 

Draadjes afhechten: klaar voor gebruik.  

 

Heb je een fout ontdekt in de beschrijving van dit haakwerk? 

Meld het dan even via mijn website, dan pas ik het aan.  

 

Veel plezier!  

Ada  


