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MEADOW STAR – RANDEN – DEEL 2 
ONTWERP VAN MARJOLEIN KOOIMAN 

IN SAMENWERKING MET ANNEMIEK BAZEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO’S   GEMAAKT DOOR  
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Een rand maakt je deken af. Het is ook noodzakelijk, omdat tunisch haken van nature krult en een 
rand helpt omdat te verminderen. Natuurlijk ben je vrij om elke rand eromheen te maken die jij mooi 
vindt. Vorige week heb ik jullie 2 opties gegeven, 1 gewoon gehaakte en 1 tunisch gehaakte. Deze 
week krijgen jullie de rand die in het rond wordt gehaakt met de dubbele kop naald. 

 

 My choice Annemiek’s choice 

Heengaande toer Groen Donker groen  

Teruggaande toer Zalm of wit Wit 

 

BENODIGDE STEKEN 

We maken gebruik naast de basissteek, verschillende andere steken. Hier volgt een korte uitleg van 
de steken en de link naar video’s van Tania 

TUNISIAN PURL STITCH (TPS) – AVERECHTSE STEEK 

Draad voor het werk, steek de naald in als een TSS, draad terug naar achter en haal een lus op 

YOUTUBE LINK: 

Rechts handig  : https://youtu.be/d8Yt1xrYJew 

Links handig : https://youtu.be/P4HuDve_SmI 

 

TUNISIAN KNIT STITCH (TKS) - BREISTEEK 

Steek de naald schuin in (van rechts  voor naar links achter, tussen de 2 verticale (voor en achter) 
stokjes en haal een lus op 

YouTube link: 

Rechts handig : https://youtu.be/OAmDsA5vW-w 

Links handig : https://youtu.be/RPAqeTI-U9k 

 

TUNISIAN REVERSE STITCH (TRS) – OMGEKEERDE STEEK  

Werkt als de TSS maar dan aan de achterzijde van je werk. 

Steek je naald aan de achterzijde onder het verticale stokje door en haal een lus op 

YouTube link: 

Rechts handig : https://youtu.be/MZ0-apDELEU 

Links handig : https://youtu.be/nJ37NS0sYfc 

 
  

https://youtu.be/d8Yt1xrYJew
https://youtu.be/P4HuDve_SmI
https://youtu.be/OAmDsA5vW-w
https://youtu.be/RPAqeTI-U9k
https://youtu.be/MZ0-apDELEU
https://youtu.be/nJ37NS0sYfc


 

  

MARJOLEIN KOOIMAN 3 

 

TUNISIAN STAR STITCH (STAR) - STERSTEEK 

• Steek je naald onder de 3 volgende verticale 
stokjes en haal een lus op, 

• Draad op de naald (YO = yarnover) 

• steek nogmaals onder de 3 dezelfde stokjes 
en haal een lus op 

Je maakt dus 3 steken uit 3 samengehaakte steken. 

YouTube link: 

Rechts handig  : https://youtu.be/l6UpCvhhj0Y 

Links handig : https://youtu.be/9-RdIFB6GmY 

 

HOE LEES JE EEN TUNISCH HAAKSCHEMA 

Ik heb voor deze rand een schema gemaakt. Als je nog nooit met tunische schema’s hebt gewerkt, 
dan is hier een korte uitleg hoe je die moet ‘lezen’. 

• Elk klein vierkantje is een steek (getallen boven en 
onderzijde van het schema).  

• Een toer of ronde heeft  2 rijen, 1 voor de heengaande 
toer (nummers aan de rechterzijde) en een teruggaande 
toer (nummers aan de linkerzijde)  

• Ik gebruik altijd een andere kleur voor de eerste en 
laatste steek, omdat dit de kantsteken zijn. De eerste 
steek is altijd al op de naald en de laaste steek je altijd 
hetzelfde in (neem de 2 draadjes op) 

• Je leest de heengaande toer van rechts naar links en de 
teruggaande toer van links naar rechts. 

 

op de volgende pagina zie je een klein deel van het schema. Het is 1 kant welke je dus 4 keer 
herhaalt voor een complete ronde. Op de eerste rij van het schema staat het getal (154) van het 
aantal steken Dat je in totaal moet opnemen tussen de hoeksteken (TKS, draadomslag, TKS) 

 
  

https://youtu.be/l6UpCvhhj0Y
https://youtu.be/9-RdIFB6GmY
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DE RONDGEHAAKTE RAND     ONTWERP VAN MARJOLEIN 

Je hebt een dubbele kopnaald nodig die 1.0mm kleiner is dan je voor de deken hebt gebruikt.  

 

Voor in het rondhaken heb je 2 bollen garen tegelijkertijd nodig. Je kunt voor allebei dezelfde kleur 
gebruiken, maar als je nog nooit met deze techniek hebt gewerkt,is het makkelijker om 2 kleuren te 
gebruiken. In plaats van alle steken in 1 keer de naald te nemen, werkt rondhaken in kleinere delen—
neem een aantal steken op de naald en maak de teruggaande steken voor deze steken voordat je 
meer lussen opneemt…..voor de gehele ronde. 

 

TIP:  

- Let opo je draadspanning, als het trekt ga neem dan 1 of 2 maten grotere haaknaald. Als het 
te los wordt ga dan nog een maat omlaag. 

- Gerbuik een andere kleur steekmarkeerder voor de eerste hoek dan de andere 3 zodat je 
weet waar je ronde begint en je weet waar je de hoeken moet maken. 
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afkorting  Naam Vertaling  

TKS Tun Knit Stitch Breisteek 

TRS Tun Reverse Stitch Omgekeerde steek 

TSS Tun Simple Stitch Basissteek  

TPS Tun Purl Stitch Averechtse steek 

YO Yarn Over  Draadomslag  

Corner   Hoek 
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Youtube link: 

Rechts handig : https://youtu.be/8nc9RWFab4E 

Links handig : https://youtu.be/DvCtdlJyiV8 

 

RONDE 1 (FOUNDATION ROW - BASISTOER) 

Start met de kleur voor de heengaande toer (hoofdkleur) op 1 van de hoeken. 
Neem de lussen op door je naald van voor naar achter in te steken (kan 
eventueel ook aan de achterzijde), zorg dat je de goede kant naar je toe hebt. 

EERSTE HOEK/HEENGAANDE TOER 

- Hecht aan op 1 van de hoeken (1 lus op de naald) 

- YO (2 lussen) Plaats een steekmarkeerder (gebruik een andere kleur 
als de rest!) 

- Steek de naald in de zelfde steek en haal een lus op (3 lussen) 

- Steek de naald in de volgende steek en haal een lus op, herhaal dit 4 
keer voor het eerste vierkantje 

- Ga door met het opnemen van lussen voor elke steek (neem er steeds 
5 per vierkantje op)   

ALS JE HAAKNAALD VOL IS DAN MOET JE DE TERUGGAANDE TOER MAKEN. 

 

TERUGGAANDE TOER 

Draai je werk (verkeerde kant voor) en schuif je steken naar de andere 
kop. Neem je tweede kleur (lichter dan de heengaande toer) Neem de 
draad op de naald en haal door 1 lus, daarna haal je alleen nog maar 
door 2 lussen voor alle overgebleven lussen 

Zorg ervoor dat je minimal 5 lussen op de naald houdt anders worden 
je lus(sen) te groot.  

  

HET IS BELANGRIJK OM JE SPANNING VAN JE 
TERUGGAANDE TOER GELIJKMATIG TE HOUDEN!  

 

OVERIGE HOEKEN (TKS, YO, TKS) 

Steek je naald in de hoek (TKS) en haal een lus op, YO, steek in 
dezelfde steek en haal een lus op.  

JE NEEMT 1STEEK MEER OP VOOR HET LAATSTE BLOKJE 
DAN HET EERSTE! 

 

 
  

https://youtu.be/8nc9RWFab4E
https://youtu.be/DvCtdlJyiV8
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RONDE 2 –  HONEYCOMB 

- steek je naald in de eerste steek van de vorige ronde als 
een TKS 

- *Maak een corner in de volgende steek (YO van de vorige 
ronde) 

- Maak 2 TKS 

- TPS, TSS, TPS, TSS herhaal dit tot 2 steken voor de volgende 
corner steek (YO van de vorige ronde)* 

- Herhaal * - * nog 3 keer. 

Elke hoek is hetzelfde en bevatten allemaal 2 TKS, CORNER (TKS, 
YO, TKS) in de YO van de vorige ronde, 2 TKS 

Tip:  

Verplaats je steekmarkeerders. Plaats ze om de terruggaande steek in de YO van de eerste ronde. 

 

RONDE 3/4/5 –  HONEYCOMB 

Herhaal Ronde 2 

Je start elke ronde met een TPS, hierdoor zullen de steken verspringen. 

 

RONDE 6 - TRS 

Herhaal de hoeken.  

Maak een complete toer TRS. 

 

RONDE 7 –  STAR STITCH + 3 TSS  

Herhaal de hoeken.  

In deze ronde maken we 3 TSS, Star Steek en eindigen we met 4 TSS  

RONDE 8 - TSS 

Herhaal de hoeken.  

Maak een complete toer TSS. 

 

RONDE 9 –  TRS 

Herhaal de hoeken. 

Maak een complete toer TRS. 
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RONDE 10/11/12 –  HONEYCOMB  

Herhaal Ronde 2 

 

AFSLUITRONDE 

Maak alle teruggaande steken. Kies met welke kleur je de afhechtronde wilt maken (ik adviseer de 
hoofdkleur, maar het is jouw keuze). Steek je naald in en haal door 2 lussen op de naald. Je sluit de 
ronde af met een halve vaste in de eerste afsluitsteek en hecht af. 

 

 

 


