Pannenlappen
Tunisch gehaakt
Benodigdheden
Catania katoen:
2x 0105 ecru
1x 0115 donkerrood
1x 0419 donkergroen

tunische haaknaald 3,5 en 4
gewone haaknaald 2,5
borduurnaald met stompe punt
schaartje
breivingerhoed

Lammy Yarns:
1x Lurex 02 goud

Waarom deze
pannenlappen
Dit zijn eigenlijk
proeflapjes om het
tunisch haken te leren.
In Januari komt er een
nieuw patroon uit van
een tunisch gehaakte
deken waarbij de
techniek met 2 kleuren
haken gebruikt wordt.
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Basis tunische steek in strepen
De opzet met ecru en tunische haaknaald nr 3,5
Haak 37 lossen
Haal door iedere lo een lus op

Er zitten nu 37 lussen op de naald

Doe een omslag en haal deze
door de 1e lus op de naald

Doe nog een omslag en haal deze
door de volgende 2 lussen op de
naald

Herhaal voor de volgende lussen
op de naald steeds: 1omslag en
dan door 2 lussen halen.
Doe dit tot er nog 2 lussen op de
naald zitten.
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Kleurwissel
Neem de groene draad op de
naald en haal deze door de laatste
2 lussen

De opzet is nu klaar.
Bij het tunische haken bestaat een
toer uit 2 delen:
- Een heengaande toer waarbij
alle lussen gemaakt worden
- Een teruggaande toer waarbij
alle lussen afgehaakt worden

De heengaande toer
Steek de naald door de 2e
verticale lus, doe en omslag en
haal de draad door de lus
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Haal op deze manier door iedere
verticale lus een lus op, doe dit tot
de 1 na laatste lus

De laatste lus is een kantsteek die
gaat net iets anders.

Steek eerst door de laatste
verticale lus en vervolgens door
het lusje aan de achterkant, doe
een omslag en haal de draad door
de 2 lussen

Het ziet er dan zo uit.
Het is belangrijk om dit te doen,
hierdoor krijg je een mooie
rechte zijkant.

Doe een omslag en haal de draad
door de 2 lussen

De teruggaande toer
Doe een omslag en haal deze door de 1e lus
(doe een omslag en haal deze door de volgende 2 lussen) herhalen tot er nog 1 lus op de naald
staat
Herhaal de heengaande en de teruggaande toer (wat telt als 1 toer) tot er 37 toeren zijn.
Haak aansluitend een toer vasten rondom de pannenlap: haak aan de bovenkant vasten om de
verticale lussen, aan de zijkanten in iedere toer 1 vaste, aan de onderkant in ieder opzet losse 1
vaste.
Haak op deze manier nog een lapje in ecru en rood.
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Met 2 kleuren haken volgens teltekening
Met tunische haaknaald nr 3,5 en ecru

1. Heengaand 37 lossen, teruggaand 37 lussen opnemen
2 en 3. Heen en teruggaand met ecru
Haak verder met tunische haaknaald nr 4

Alleen de heengaande toeren staan aangegeven in de teltekening
Haal nu de lussen op met de kleur volgens de teltekening. ( bladzijde 9 )
Toer 4 heengaand
- haal 3 lussen op met ecru
- neem de rode draad erbij en haal 5 lussen op met rood
- nu moeten er 6 ecru lussen komen maar de afstand voor de rode draad is dan te ver, die
moeten we dus meevoeren.
Doe dit als volgt:
- haal 3 van de 6 ecru lussen op, steek door de volgende verticale lus, doe de naald over de rode
draad, pak de ecru draad er onderdoor en haal deze door de verticale lus
- doe dit steeds als er meer dan 4 lussen van de zelfde kleur zijn
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De teruggaande toer in 2 kleuren
De teruggaande toer staat
niet op de teltekening

De 1e steek is altijd : 1
omslag en doorhaling met
dezelfde kleur.

Voor de volgende omslag
en doorhaling kijken we
steeds naar de kleur van
de 2e steek op de naald,
doe de omslag en
doorhaling (door 2 lussen)
met die kleur

Op deze manier werk je
heel de teruggaande toer
af
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Zelf gebruik ik voor het haken met 2
kleuren een breivingerhoed.
Het grote voordeel hiervan is:
- Dat je snel kunt wisselen tussen de
kleuren
- Dat de 2 kleuren gelijkmatig
mee gevoerd worden

Maak het lapje af volgens de teltekening.
De lapjes zijn door het haken met 2 kleuren niet vierkant, blok de lapjes daarom tot de maat van
ongeveer 18 x 18 cm.
Blokken doe je zo: maak het haakwerk nat, span het met spelden op een ondergrond tot de juiste
maat, laat het 24 drogen.
Haak het om met vasten ( haaknaald 2,5) zoals beschreven is bij het gestreepte lapje.
Haak nog een lapje in ecru en groen.

Ruitmotief op de gestreepte lapjes
Het ruitmotief wordt
geborduurd in kruissteek en
volgens de teltekening.
Als je het lapje tegen het licht
houdt zie je dat er een soort
raster van gaatje te zien is,
deze gaatjes gebruik je voor
het borduren, of kijk goed
naar de foto.

Gouden kruisjes op lapjes
met ster
Borduur deze met lurex goud
volgens de teltekening.
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Ruitmotief borduren
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Teltekening met 2 kleuren haken
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Teltekening gouden kruisjes
Borduur de gele vakjes

Haak de rode lapjes met groen en met vasten aan elkaar. haak vervolgens nog een toer met
picootjes rond de pannenlap.
Toer picootjes: begin gelijk na een hoek ( 3 lossen, 1 halve vaste in de 3e losse vanaf de naald, sla
1 vaste over, 1halve vaste ) herhalen tot einde toer. Haak op de laatste hoek ( om het lusje te
maken) 10 tot 15 lossen, 1 vaste in de hoek, keer en haak 20 tot 30 vasten om de lossen.
Haak de groene lapjes met rood aan elkaar en haak er ook een toer picootjes omheen.
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Picotrandje

Ophang lusje
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