
Patroon Kerst pannenlappen  
door Jellina. 

�

Ik heb nog een kerst patroontje voor jullie dit jaar! 
Al is het in andere kleuren ook heel het jaar door te maken natuurlijk. 

Het idee om deze pannen lappen te maken is ontstaan op de handwerkmiddag bij 
Jeanet 

Ik had toen mijn bootdeken mee (die toen nog niet af was) en iemand zei toen: he 
dat lijken wel kerstboompjes..... 

Ik weet nu niet meer zeker wie dit zei, maar degene meld zich hier wel denk ik en 
anders bij deze Dankjewel voor het ideetje! 

Het leek me in ieder geval wel leuk om hier iets mee te doen en dit dan ook te 
delen, bij deze: 

http://blij-dat-ik-brei.blogspot.nl/
http://www.jellina-creations.nl/blog/westenwind


Ik gebruikte catania lichtgroen (kleurA) no 24, donkergroen (kleurB) 244 en rood 
(kleurC) no115. 

Haaknaald 4,5 voor de lossen en 3,5 voor het haken 

!  
1.Begin met het opzetten van 40 lossen (39 + 1 keerlossen) met kleur A 

*na elke toer 1 keerlossen maken* 

2. 39 vasten in het achterste lusje, zie foto boven 
Dit geeft een veel mooiere onderkant, zie foto onder. 

!  



3. 2 t/m 8  39 vasten, draad afknippen 
9. Kleur B aanhechten (de twee draden zitten aan de linkerkant) 

3 vasten en de volgende steken steek je lager in het lichtgroene gedeelte. 
Haal steeds je draad losjes omhoog en maak je steek af zoals gebruikelijk. 

Ik heb dit op onderstaande foto aangegeven met een rood stipje. 

Maak 5 van deze series. 
In de laatste twee steken gewone vasten haken. 

!  
Op onderstaande foto zie je in los up hoe dit eruit ziet. 

!  



10 t/m 15  39 vasten, draad afknippen 
16. Kleur A aanhechten en nu gaan we weer de 'takken van de boom' maken. 

Nu in omgekeerde volgorde van de vorige serie, ik heb de plaats waar je insteekt 
weer aangegeven met een rood stipje. 

!  

Hieronder een foto hoe het er nu uit zal moeten zien. 

!  



Je gaat nu op deze manier verder tot je van beide kleuren 4 series hebt gehaakt. 
Je eindigt met nog 1 toer in kleur A. 

!  

Nu gaan we alle draadjes wegwerken. 

!  



En als finishing touch haken we er nog een rood randje omheen in vasten met een ophanglusje. 

!  

1. 10 lossen 
2. sluit de cirkel met een halve vasten in de eerste lossen. 
3. linksboven aanhechten in de laatste steek van kleur A 

4. Haak 40 vasten verdeeld over 8 kleurwissels dus 5 steken per kleur. 
In de hoeken haak je 2 vasten 

5. De volgende zijde is gewoon 40 vasten in de 40 vasten 
6. herhaal 4 
7. herhaal 5 

8. Haak 15 vasten in de cirkel en sluit met een halve vasten in de eerste rode vasten. 
(zie foto onder) 

Knip je draad af en hecht de laatste twee draden af. 

!  



Haak er twee en je dient het eten op in stijl tijdens de feestdagen! 

Heel veel (haak) plezier en als je deze pannenlappen ook heb gemaakt vind ik het 
erg leuk om een fotootje te krijgen. 

Deze post ik dan op mijn Facebook pagina 

!  

www.jellina-creations.nl

https://www.facebook.com/jellinacreations.nl?ref=hl
http://www.jellina-creations.nl

