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PANNENLAPPENJURKJE
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U heeft nodig:

- 1 bol katoen, hoofdkleur C
- 2 resten katoen, kleur A en B
- haaknaald nr. 3

Werkbeschrijving op volgende pagina.
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PANNENLAPPENJURKJE
Werkbeschrijving:
Kleur A
- Haak 22 lossen.
- Haak in de 3e losse een stokje tot 20 stokjes.
- 2 lossen, 19 stokjes.
- Doorgaan tot 12 toeven stokjes.
Kleur B
- Aan de zijkanten: in alle stokjes 2 stokjes haken.
- Dubbelvouwen, sluiten met een kruipsteek
- en nog een rondje stokjes.
Kleur C
- Eén toer vasten.
Met kleur C
- Langs de onderkant van kleur A en één stokje van kleur B.
- 1e toer: 2 stokjes haken, 3 stokjes overslaan, 2 stokjes, enz.
(Alle toeren sluiten met een kruipsteek of steken naar het midden van de stokjes en beginnen met
2 lossen)
- 2e toer: 2 stokjes tussen de 2 stokjes haken.
- 3e en 4e toer: 4 stokjes.
- 5e en 6e en 7e toer: 6 stokjes.
- 8e toer: 8 stokjes.
- 9e toer: kleur B 8 stokjes.
- 10e toer: kleur C 8 stokjes.
- 11e toer: kleur A 8 stokjes.
- 12e toer: kleur B 10 stokjes.
Afwerken met kleur A in vasten.
- Een koordje haken van ongeveer 30 cm. Aan het begin en aan het einde een rondje van 3 stokjes
met een halve vaste haken.
- Door het midden van het lijfje rijgen.
Een ophanglusje maken:
- 10 lossen. 7 stokjes tellen en een vaste tussen de stokjes haken. Vasten op de 10 lossen haken.
5 stokjes overslaan. Vaste tussen de stokjes haken.
- Alle draden wegwerken.
Succes!
Kijk op http://vl-leiden.marktplaza.nl/ voor mijn naai- haak- en breipatroontjes van poppen- en berenkleertjes.

Geschiedenis van deze pannenlap
Een pannenlap is “een stevig stuk textiel om een hete pan of schaal mee vast te pakken.” (Wikipedia)
Deze pannenlap vond ik in het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum in Terschuur (bij Barneveld),
hangend in een oude Bruynzeel keuken. Vijf dagen per jaar zit ik als poppendokter in dit museum.
Het haakwerk doe ik in de rustige uurtjes op het vakantieschip J. Henry Dunant, waar ik als vrijwilliger
meedoe.
Liesbeth
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