
Pannenlappen 
 
Afmeting: 
18x18cm 
 

Gebruikte materialen: 
- 1 bol Yarn and Colors Must-have kleur 094 Silver, 029 
Burgundy en 059 Dark blue 
- breinaalden 3 mm 
- haaknaald 3 mm 
 

Gebruikte steken: 
breien:  - tricotsteek (rechts in heengaande naald, averecht in teruggaande naald) 
haken:  - losse 

- vaste 
- halve vaste 

 

Voorbereiden: 
Omdat het patroon groot is, nemen we de draden niet mee achter het werk! Maar 
gebruiken we een nieuwe draad. Daarom uit de bol Burgundy een tweede bol afwikkelen en 
uit Burgundy en Silver ook een klein bolletje maken (voor de bovenkant van het hart). 
 

Werkbeschrijving: 
 
Voorkant: 
 
43 steken opzetten (41 steken voor het patroon en 2 kantsteken) met Burgundy. 
De eerste en laatste steek is altijd een kantsteek. De teruggaande naald averecht breien. Nu 
met het patroon beginnen volgens teltekening. 
 
In naald 9 (heengaande naald) na de 3 steken Silver met een tweede draad Burgundy 
beginnen. Verder het patroon breien. Om gaatjes te vermijden, de draden bij de 
kleurovergang om elkaar slaan. 
 
In naald 42 (teruggaande naald) na 13 steken Silver met een nieuwe draad Burgundy 
beginnen. In naald 43 (heengaande naald) met een nieuwe draad Silver beginnen. 
 
Het patroon helemaal breien volgens teltekening. Een naald recht breien. In de volgende 
teruggaande naald losjes afkanten. 
 
De draden aan de achterkant afhechten. 



 
 
Achterkant: 
 
43 steken (41 steken volgens patroon en 2 kantsteken) opzetten met kleur Dark blue. De 
eerste en laatste steek is altijd een kantsteek. De teruggaande naald averecht breien. 54 
naalden in tricotsteek. Een naald recht breien. In de teruggaande naald losjes afkanten. 
 

Afwerking: 
 
De voor- en achterkant met de verkeerde kanten op elkaar leggen. Boven in de rechterhoek 
beginnen met een draad Dark blue en een lus haken van 20 lossen. Dan de voor- en 
achterkant samen haken met een toer vasten. Op de hoeken 3 vasten in 1 steek haken. 
Afkanten. Met Silver beginnen en de pannenlap inclusief lus met halve vasten in de 
achterste lus omhaken. 
 
Afkanten en draden afhechten in het werk. 


