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Materiaal:

 wol in blauw, geel en wit
 haaknaald
 borduurnaald zonder punt
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Moeilijkheidsgraad: middel



Benodigde tijd: ca. 2 uur



Basispatroon
Instructies

Knutselidee

Tunesische haaktechniek

37 l. + 1 keerlosse in donkerblauw opzetten en in het
basispatroon haken. Na 30 R
= 20 cm 1 R hv. haken, hierbij
voor elke hv. in de verticale
lussen insteken.



Nr. 104.560 - Gehaakte pannenlap
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

H eenrij

Op 1 l.-ketting werken. Het opzetten van de l. is het aantal
te haken M + 1 keer-l. Daarna over de gehele R door elke
l. de draad doorhalen en de lus op de naald laten, daarbij
voor de 1e lus in de 2e l. van de naald uit insteken. Bij het
einde van de R niet keren.

Terugrij

De draad halen en door de 1e lus trekken, de draad opnieuw halen en door 2 lussen trekken, steeds herhalen,
tot nog slecht 1 lus op de naald ligt. Elke M bestaat uit
een horizontaal liggende lus bij de bovenste rand en twee
verticaal achter elkaar staande lussen.
Voor elke verdere R nu steeds de draad van rechts naar
links door de voorste van de verticaal liggende lussen halen,
daarbij de laatste verticale rand-lussen tevens meenemen.
De terugrijen steeds als onder terugrij beschreven haken.
Het begin van de R zonder bijkomende l. verder haken. Als
afsluiting bij de bovenste rand hv. haken, daarbij voor elke
hv. in de verticale lus insteken.
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De draden niet afknippen, maar voor de ophanglus 12 l.
opzetten. De l.-ketting met 1 hv. op de buitenkant ﬁxeren,
met 1 extra l. draaien en de l.-ketting dicht met v. omhaken. De laatste v. met 1 hv. aan de buitenranden ﬁxeren.
Vervolgens de pannenlap met 4 margrieten met elk 6 ca.
1,5 cm langen witte margrietsteken borduren. Het midden
van de bloem met 3-4 gele knoopsteken van elk 2 omwikkelingen borduren.

Proeﬂapje
In basispatroon 18 steken en
15 rijen = 10 cm x 10 cm
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l. = losse steek
hv. = half vaste steek/steken
R = rij(en)
M = steek/steken
v. = vaste steek/steken
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