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Pannelappen van restjes 
Design van Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Vertaald door Wendy de Vries 
 

Dit patroon is alleen voor persoonlijk gebruik. 
 

 

 

Deze pannelappen zijn heel gemakkelijk te haken en zijn uitstekend om garenrestjes van 
andere projecten op te maken. Je haakt ze met dubbel garen waar de ene draad natuurwit 
is (of de kleur van je wens) en de andere uit restgaren in verschillende kleuren. Het 
voordeel met 1 draad van dezelfde kleur te gebruiken voor de ene draad, is dat de 
kleurverschillen zachter worden. 

Afmeting: Ca 23 x 19 cm. 

Voor 2 pannelappen heb je nodig: 

• 1 bol Scheepjes Cotton 8 50 g, kleur 501 (of de kleur die je wilt). 

• Ca 50 g restgaren in 100 % katoenl.Ik heb hier een mix van Scheepjes Cotton 8 en 
Scheepjes Catona gebruikt. Het gaat natuurlijk ook prima met een bol van 50 g 
van 1 kleur om 1 kleurige pannelappen te maken. 

• Haaknaald 4,0 mm 

• Stopnaald 
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Afkortingen: 

L - losse 

hv – halve vaste 

Hst – halfstokje 

 

     

Leg de restkleuren i 2 rijen zodat het ongeveer evenveel wordt van elke kleur. Je maakt zo 
je eigen kleurverloopgaren. Voor deze pannelappen heb ik turqoise en grijze tinten 
gebruikt, maar de kleuren kan je natuurlijk oneindig veel varieren :) De garens knoop je 
aan elkaar met een “magische knoop”, de beschrijving van hoe je die maakt vindt je op 
mijn blogg onder het menu “Tutorials”. Dan hoef je ook niet zoveel draadjes weg te 
werken, omdat de draad afgeknipt wordt dicht tegen de knoop aan. 

 

Start: 

 

37 l (of zoveel dat je zelf wilt, dit wordt de breedte van de 
pannelap) 
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Toer 1: 

1 hst in de 2de l vanaf de haaknaald. 1 hst in elke steek voor de rest van de toer. Keer. 

[36 hst] 

 

Toer 2 - 27: 

1 l (wordt niet meegerekend als steek). 1 hst in elke steek 
voor de rest van de toer, keer. 

[36 hst] 

Als je je pannelap groter of kleiner wil kun je natuurlijk 
het aantatl toeren aanpassen. 

 

 

Afsluitingstoer: 

Voor je je werk keert, haak 12 l (haak er meer als je een grotere lus wilt) daarna haak je 1 
hv in dezelfde hst waar je je laatste hst in deed. Keer nu. Sla 1 l over, 1 hv in elke l. 1 hv in 
elk hst voor de rest van de toer.Knip de draad af. 
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