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MEADOW STAR – INFO 
DESIGN DOOR MARJOLEIN KOOIMAN 

IN SAMENWERKING MET ANNEMIEK BAZEN  

 

VIDEO’S (ENGELSTALIG) GEMAAKT DOOR:   
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Vind je deze deken ook zo mooi, maar heb je nog nooit Tunisch gehaakt? En/of heb je nog nooit 
entrelac gehaakt? Geen probleem, de tutorials voor het tunisch haken en het entrelac haken vind 
je ook in dit patroon. 

 

HET VERHAAL ACHTER DE DEKEN 

 

Een goede vriendin, Annemiek Bazen, vroeg me of ik nog eens een tunisch entrelac deken kon 
ontwerpen en of zij dan, net als bij de sterrendeken van Muis, 1 van de testers mocht zijn. Ik sta 
altijd open voor een uitdaging en het ontwerpen was dan ook niet het probleem, maar ik had 1 
groot probleem. Een dag heeft maar 24 uur en ik heb al verschillende projecten lopen. Daarom 
heb ik gevraagd of zij bereid was om de deken te haken en mij alle foto’s te bezorgen. Ik ben zo 
blij dat zij dat accepteerde. 

Annemiek heeft daarom ook de naam van de deken gekozen en haar verhaal voor de naam is 
perfect. Voordat ik haar vroeg om de naam te bepalen noemde zij dit de 2de sterrendeken. Maar 
het deed haar ook denken aan een bloem. Er zijn niet zo heel erg veel bloemen met maar 4 
blaadjes, maar de koekoeksbloem heeft dat wel. De koekoeksbloem heet ook wel Cardamine 
Pratensis. Cardemine komt van 2 Griekse woorden en die betekenen hart en zacht. Pratensis 
betekent: groeit op een weide. Weide in het engels is Meadow. 

We houden allebei van kamperen en kozen ook allebei voor groen in onze dekens, een deken 
met Meadow in de naam is perfect. En omdat Annemiek maar bleef denken aan de sterrendeken 
heeft de deken de titel “Meadow Star”. Ik hou van de naam en de gedachte erachter.   

Daarom zeggen wij: Welkom kom bij de Meadow Star Cal (Crochet ALong)! 
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BENODIGHEDEN 

 

Haaknaald: Een haaknaald voor tunisch haken moet minimaal 1-3 maten groter zijn dan het 
advies op het label. Voor deze techniek heb je GEEN lange tunische haaknaald nodig! Voor 
de rand heb een 1-2 maten kleinere haaknaald nodig. Er is 1 rand die met een dubbele kopnaald 
gehaakt is. 

 

Garen: Het lijkt alsof je heel veel verschillende kleuren nodig hebt maar dat is niet waar. Je hebt 
3 basiskleuren in licht en donker nodig en een wit of crème. Wij hebben gebruikt gemaakt van 
Stylecraft DK en Budgetgaren (van Wolplein), beide even dik. Als je een ander garen kiest zal dat 
van invloed zijn op de maat van je deken.  

 

 

kleur 
nr 

Mijn keus Annemiek’s keus Totaal aantal meters 

A Lila Licht blauw 50 

B Paars Donker blauw 230 

C Licht groen Licht groen 400 

D Groen Donker groen 460 + rand Annemiek 

E Licht zalm Crème 425 

F Zalm Licht bruin 300 

G Creme Wit 220 + rand Annemiek 

 

Afhankelijk van welke rand je kiest heb je 2 bollen in 1 of 2 kleuren extra nodig . 
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We starten met een proeflapje om het tunische haken te leren EN om de juiste haaknaald te 
bepalen voor het garen dat jij gebruikt. Probeer om los te haken en neem de tijd om de steek 
onder de knie te krijgen voordat je aan de deken begint. Je haaknaald moet minimaal 1-3 maten 
groter zijn dan het advies op het label. Je MOET altijd een proeflapje maken om de juiste maat te 
bepalen voor jouw draadspanning.  

PROEFLAPJE 

YOUTUBE LINKS:  

Rechtshandig :  https://youtu.be/P_0ALxap_Dc 

Links handig:  https://youtu.be/XyPuy_FRlgo  

TUNISIAN SIMPLE STITCH (TSS) - TUNISCHE BASISSTEEK 

TOER 1 – BASISTOER 

Een tunische toer heeft altijd een heengaande EN een teruggaande naald/toer 

Heengaande toer 

Maak 11 losse, maar NIET te strak. Draai de ketting zodat je aan de 
onderzijde kunt werken. Je ziet daar bultjes in het midden van elke 
losse. Je begint direct achter de haaknaald, sla geen losse over. 

 

Steek je naald in, draad op de naald en haal een lus op. Je hebt nu 2 
lussen op de naald. 

 

Herhaal dit voor alle lossen. Je hebt nu 12 lussen op de naald. 

 

Teruggaande toer 

Draad op de naald en haal door 1 lus, dit is een losse om hoogte te 
krijgen voor je toer. De rest van de teruggaande toer gaat als volgt: 

Draad op de naald en haal door 2 lussen, totdat je nog 1 lus op de 
naald hebt, Dat is je werklus en de eerste lus van de volgende toer. 

DIT IS DE STANDAARD BASISTOER EN MEESTAL HET BEGIN VAN BIJNA ELK TUNISCH 

HAAKWERK 

TOER 2 EN VERDER 

Zoek de verticale stokjes op, dit zijn de steken. Je slaat ALTIJD  de 
eerste over, dit is de kantsteek. Je neemt het tweede stokje van rechts 
naar links op (zie blauwe haaknaald op de foto) 

Gebruik alleen het voorste draadje. steek je naald in en haal een lus 
op, 2 lussen op de naald. 

Herhaal dit voor alle steken BEHALVE de laatste! 

 

Om een strakke kant te krijgen moet je voor de laatste steek het 
voorste EN het achterste draadje op de naald nemen, draad op de 
naald en haal een lus op (12 lussen op de naald). Maak de teruggaande 
toer zoals bij de basistoer.  

https://youtu.be/P_0ALxap_Dc
https://youtu.be/XyPuy_FRlgo
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Herhaal dit voor een aantal toeren. Pas op dat je niet te 
strak haakt. Dit is een voorbeeld van werk dat te strak 
gehaakt is. Het zal enorm krullen en voelt stug als een 
plank. Dit krullen kan niet worden verholpen door te 
blokken. 

 

Dit is een voorbeeld van werk op een te grote naald, soms 
is dit effect juist gewenst, want het voelt ook heel soepel 
aan en is dan ook fijn voor bijvoorbeeld een sjaal. Maar het 
heeft ook grotere openingen in de steken, dit is niet 
gewenst voor deze deken. 

 

Dit is laatste voorbeeld is hoe je proeflapje er 
ongeveer moet uit zien. Het mag een beetje krullen, 
dat is ook normaal. Het laatste beetje krul wordt 
opgelost door een rand eromheen te maken. 

 

 

 

Je kan je proeflapje net zolang maken als je wilt, maar het is niet nodig om gelijk een sjaal ervan 
te maken. Als je ongeveer 8 tot 10 toeren haakt kun je al voelen of het goed aanvoelt. 

HET BELANGRIJKSTE IS OM DE JUISTE NAALD TE VINDEN VOOR JOUW GAREN!!! 

 

TIP 

Als je werk nog iets krult en een grotere haaknaald geeft te grote openingen, probeer dan 
eens om je teruggaande toer iets strakker te haken. 
  



 

  

MARJOLEIN KOOIMAN 6 

 

TUTORIAL ENTRELAC IN HET ROND 

YouTube link:  

Rechtshandig :  https://youtu.be/Wm0fMRXemlg 

Linkshandig:  https://youtu.be/jhfhdNKye0I 

 

Maak een ketting van 11 lossen in kleur 1 

TOER 1 

Heengaande toer 

Werk aan de achterzijde van de ketting (zie proeflapje) en 
neem je eerste lus op direct achter de naald. Maak de basistoer totdat je 7 lussen op de naald 
hebt. 

 

Nu gaan we iets anders te werk dan bij het proeflapje. De 7de steek/lus is je keerlus. Het 
vierkantje heeft maar 5 steken (verticale stokjes) en 5 toeren. Laat de rest van de ketting 
hangen, die halen we op met de andere toeren en  zal de zijkant vormen van het vierkantje.   

Teruggaande toer  

Draad op de naald en haal gelijk door 2 lussen. Herhaal dit totdat er nog maar 1 lus op de naald 
hebt. Dit is de standaard teruggaande toer voor de gehele deken. 

 

TOER 2 

Heengaande toer  

Maak de 2de toer, begin met het tweede stokje van rechts. Draad 
op de naald en haal een lus op. 

 

Doe dit voor alle stokjes/steken, 6 lussen op de naald. Neem nu 
de volgende steek van de ketting op je naald en haal een lus op (7 
lussen). 

 

Teruggaande toer  

Draad op de naald en haal gelijk door 2 lussen. Herhaal dit totdat er nog maar 1 lus op de naald 
hebt. Dit is de standaard teruggaande toer voor de gehele deken. 

 

 
  

https://youtu.be/Wm0fMRXemlg
https://youtu.be/jhfhdNKye0I
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TOER 3 + 4 + 5  

Herhaal toer 2. 

Zo moet het eruit zien. 

 

 

 

AFSLUITTOER 

Steek je naald onder het tweede verticale stokje, draad op de naald en 
haal door beide lussen op de naald!! LET OP: MAAK JE STEKEN NIET 
TE STRAK, ze zijn de start van een nieuw vierkantje. Om ze los te 
houden, schuif de steek steeds over het dikkere deel van de haaknaald. 

 

 Doe dit voor alle steken. 

 

Steek de naald in de laatste steek van de ketting, draad op de naald en 
haal door beide lussen op de naald, maak nog 1 losse en trek deze strak 
aan. Dit is de afsluitknoop. Het zorgt ervoor dat je geen gaatjes op de 
hoeken van de vierkantjes krijgt. 

KNIP DE DRAAD NIET AF, HAAK ER MEE VERDER! 

 

Dit is het eerste vierkantje. 

 

 

 

 

 

 

RONDE 1  

let op dat je steeds aan de goede zijde van je werk haakt. 

BASISTOER 1 

Maak 5 losse, werk aan de achterzijde van de ketting en neem 5 lussen 
op (6 lussen) zoals bij het eerste vierkantje.  

 

 

Voor de 7de lus gebruik je de zijkant van het eerste vierkantje. Steek van 
voor naar achter, draad op de naald en haal een lus op (7 lussen) 

 

Haal voor de teruggaande toer door 2 lussen totdat je nog maar 1 lus op 
de naald hebt. 
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TOER 2 + 3 + 4 + 5 

Maak de toeren zoals het eerste vierkantje , maar verbind steeds 
met het vierkantje zoals in de basistoer. 

 

 

Als je 5 toeren hebt gemaakt, maak je een afsluittoer zoals bij het 
eerste vierkantje. Als je de laatste steek hebt gedaan, neem je de 
eerste steek  van het eerste vierkantje op, draad op de naald en haal 
door beide lussen op de naald. Maak een afsluitknoop (losse) en trek 
deze strak aan. 

 

                      

Draai je werk een kwart slag en maak een ketting van 5 lossen. Je 
gaat wederom aanhechten aan het eerste vierkantje. Maak het 
vierkantje zoals het vorige vierkantje. Let op dat je de juiste steek 
kiest om aan te hechten. Dit moet de eerste steek van het 
vierkantje zijn. 

Vergeet de afsluitknoop niet! 

 

 

Herhaal dit voor het 3de en 4de vierkantje. Het moet eruit zien als 
een grote +.  

Knip de draad af en werk je draadjes gelijk weg. 

 

 

 

 

RONDE 2 

Neem een 2de kleur voor deze ronde. Het maakt niet uit waar je begint, 
als het maar op 1 van de hoekjes is zoals op de foto! We gaan op alle 
vierkantjes een vierkantje maken maar ook er tussen in. 

 

 

TOP-VIERKANTJE: Je maakt een vierkantje zoals in ronde 1, hecht aan 
en maak een ketting van 5 lossen en begin met de basistoer en hecht 
aan. Maak 5 toeren en de afsltuittoer. Vergeet niet de afsluitknoop te 
maken. Dit is belangrijk anders krijg je openingen op de hoeken van de 
vierkantjes. 
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TUSSEN-VIERKANTJE: Gebruik de afsluittoer van het vierkantje uit 
ronde 1. Je begint in dezelfde steek als dat je hebt aangehecht. Steek 
je naald van voor naar achter onder beide draadjes door en haal een 
lus op. Doe dit voor alle 5 steken (6 lussen). 

Hier is de reden van de afsluitknoop, anders krijg je hier een grote 
opening. 

Maak nu verbinding met het andere vierkantje. Let op de blauwe 
naald in de foto, zorg ervoor dat dit de 5de steek (V) van boven is.  

Maak de teruggaande toer. Maak alle 5 toeren en de afsluittoer. 

 

Zo moet het er ongeveer uit zien. Het geeft niet als het iets krult en 

een beetje scheef is. Als het erg scheef is kun je proberen om de 

basistoer iets strakker te maken 

 

Maak nu weer een Top-vierkantje. Je begint dus weer met een ketting 

van 5. Herhaal de eerste 2 vierkantjes. Elke ronde heeft steeds meer 

tussen-vierkantjes. In principe start ik altijd met een top-vierkantje. 

Maak de ronde af en eindig met een tussen-vierkantje. 

Aan het einde van de ronde hecht je af in de eerste steek waar je bent 

begonnen. Maak de afsluitknoop en werk je draadjes weg. 

 

 

Je kunt natuurlijk doorgaan met oefenen. Alle oneven rondes doe je dan in kleur 1 en alle even 
rondes in kleur 2. 

 

 

 


