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Easy Bake Pannelappen 
Garen: Scheepjes Catona in 2 kleuren. 
Garen verbruik:  2 bollen van elke kleur is genoeg 
voor een set pannelappen 
Haaknaald: 3.0 mm Clover Amour 
Afmeting: 26 cm 

Afkortingen 
stk - steek/steken 
l - losse 
lb - lossenboogje 
hv – halve vaste 
v - vaste 
hst - halfstokje 
st - stokje 
relst-a – reliefstokje van achter 
2 st sam - 2 stokjes samengehaakt in de 
aangegeven steken 
*-* - herhaal voor de gehele toer 
(-) - haak je in dezelfde stk of hetzelfde lb 

[-] - herhaling binnen toer over verschillende stk 
pop - popcorn; 5 st in n dezelfde stk, neem de lus 
van de haaknaald, steek in van voor naar achter in 
het eerste stokje, zet de lus terug op de naald, 
trek erdoor en sluit met 1 l(l telt niet als stk) 

Belangrijk om te weten 

• Sluit elke toer af met een hv in de eerste steek, tenzij er iets anders vermeld wordt. 
• De eerste steek haak je als staande steek of met lossen volgens schema; 1 v = 1 l, 1 st 

= 3 l 
• Totaal aantal steken staat tussen (-) aan het einde van elke toer. 
• Ga door met dezelfde kleur totdat er een nieuwe kleur aangegeven wordt. 
• Afhankelijk van je haakvastheid kan het zijn dat je de laatste toeren van stokjes moet 

vervangen met halfstokjes voor de achterkant van de pannelap. Dit om te zorgen dat 
de voor en achterkant even groot zullen zijn, voor je ze samenhaakt. 

Kleurenschema 

Kleur 1 - 261  Kleur 2 - 173 
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Patroon voorkant 

1. Kleur 1. 12 st in een magische ring. (12 st) 
2. 2 st in elke stk voor de gehele toer. (24 st) 
3. *3 st in dezelfde stk, 1 l, sla 1 stk over, 1 st in vlg stk, 1 l, sla 1 stk over*.  

(24 st, 12x1-lb) 
4. *2 st in dezelfde stk, 1 st in vlg stk, 2 st in vlg stk, 1 l, 2 st sam met het eerste st in het 

lb voor het alleenstaand stokje en het tweede st in lb na het alleenstand stokje, 1 l*.  
(30 st, 6x2 st sam, 12x1-lb) 

5. *1 st in elk van de vlg 5 stk, 1 st in lb, 2 l, pop in 2 st sam, 1 l, 1 st in lb*.  
(42 st, 6 pop, 6x2-lb, 6x1-lb) 

6. *6 st, 3 st in lb, 3 l, sla pop over, 3 st in lb, 1 st*. (78 st, 6x3-lb) 
7. *9 st, (2 st, 2 l, 2 st) in lb, 4 st*. (102 st, 6x2-lb) 
8. *11 st, 3 st in lb, 6 st*. (120 st) 
9. *12 v, 3 v in vlg stk (dit is de 2de van de drie in lb, 7 v*. (132 v) 
10.  Kleur 2. Begin in de middelste v van de drie in dezelfde stk.  

*[1 v, 3 l, sla 2 stk over] herhaal [-] 3 keer, 1 v, 5 l, sla 3 stk over, [-] herhaal [-] 3 
keer*.  
(42 v, 36x3-lb, 6x5-lb) 

11. *3 st in v, 1 l, [1 v in lb, 1 l, sla v over, 4 st in vlg lb, 1 l, sla v over] herhaal [-] 3 keer, 1 
v in lb, 1 l*. (90 st, 24 v, 48x1-lb) 

12.  Kleur 1. Begin in het eerste st van drie in dezelfde v.  
*3 relst-a, [1 l, 2 st sam met het eerste st in het lb voor een v en de andere in lb na de 
v, 1 l, 4 relst-a] herhaal [-] 3 keer, 1 l, 2 st sam met het eerste st in het lb voor een v 
en de andere in lb na de v, 1 l*.  
(90 relst-a, 24x2 st sam, 48x1-lb) 

13.  Kleur 2. Begin in de eerste relst-a van drie in een hoek. 
*3 relst-a, [1 l, 2 st sam met het eerste st in lb voor de 2 st sam en de andere  in lb na 
2 st sam, 1 l, 4 relst-a] herhaal [-] 3 keer, 1 l, 2 st sam met het eerste st in lb voor de 2 
st sam en de andere in lb na de 2 st sam, 1 l*.  
(90 relst-a, 24x2 st sam, 48x1-lb) 

14.  Kleur 1. Begin in de eerste relst-a van drie in een hoek. 
*3 relst-a, [1 l, 2 st sam met het eerste st in lb voor 2 st sam en het andere in lb na 2 
st sam, 1 l, 4 relst-a] herhaal [-] 3 keer, 1 l, 2 st sam met het eerste st in lb voor 2 st 
sam en het andere in lb na 2 st sam, 1 l*.  
(90 relst-a, 24x2 st sam, 48x1-lb) 

15. 1 v in elke stk en lb voor de gehele toer. (162 v) 

Knip de draad af en werk de eindjes weg. Ga dan door met de achterkant. 
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Patroon achterkant (haak je met kleur 2) 

1. Kleur 2. 12 st in een magische ring. (12 st) 
2. 2 st in elke stk voor de gehele toer. (24 st) 
3. *2 st in dezelfde stk, 1 st in vlg stk*. (36 st) 
4. *2 st in dezelfde stk, 1 st in elk van de volgende twee st*. (48 st) 
5. *2 st in dezelfde stk, 1 st in elk van de volgende drie st*. (60 st) 
6. *2 st in dezelfde stk, 1 st in elk van de volgende vier st*. (72 st) 
7. *2 st in dezelfde stk, 1 st in elk van de volgende vijf st*. (84 st) 
8. *2 st in dezelfde stk, 1 st in elk van de volgende zes st*. (96 st) 
9. *2 st in dezelfde stk, 1 st in elk van de volgende zeven st*. (108 st) 
10. *2 st in dezelfde stk, 1 st in elk van de volgende acht st*. (120 st) 
11. *2 st in dezelfde stk, 1 st in elk van de volgende negen st*. (132 st) 
12. *2 st in dezelfde stk, 1 st in elk van de volgende tien st*. (144 st) 
13. *2 st in dezelfde stk, 1 st in elk van de volgende elf st*. (156 st) 
14. 1 hst in elke stk voor de gehele toer, meerder met 6 hst gelijkelijk verdeeld over de 

toer, zodat je eindigt met  162 hst . 

Knip de draad af en werk de eindjes weg. 

Samenhaken van de delen 

Leg beide delen met de verkeerde kant naar elkaar toe en de voorkant naar je toe. 
Met Kleur 1 begin je in een willekeurige steek.  

1. 1 v in elke stk voor de gehele toer. 
2. 1 l, *1 v, 1 l, sla 1 stk over, 5 st in vlg, 1 l, sla 1 stk over*, herhaal *-* ttot de laatste 

twee steken, 1 v, 20 l, 1 v in vlg stk. (40 groepjes met 5 st  en een lus) 

Werk de draadjes weg en haak nog een pannelap met tegengestelde kleuren. 

#annavirkpanna #easybakepotholders 

<3 Anna 

 

 

 


