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Ik hou er van om allerlei verschillende technieken uit te proberen en nieuwe patronen ermee te ontwerpen. 

Een paar jaar geleden liep ik er al over na te denken om een patroon te maken met tunisch rondhaken, maar ik 

was niet tevreden hoe mijn hoeken er uit zagen. Toen vond ik een techniek die door andere designers werd 

gebruikt, wat ook goed voor mij werkte. Ik gebruikte die techniek bij de manier die ik al had bedacht en vond 

de manier om mijn hoeken te maken. Het belangrijkste, van die hoeken is het gebruik van TKS (Tunisian Knit 

Stitch) naast de hoeken. Dit geeft een hele mooie hoeklijnen en verbergt de overgang naar de volgende ronde, 

je werkt namelijk in een spiraal met tunisch rondhaken.  

INFORMATION 

Voor dit patroon is het belangrijk dat je de basis van het tunische haken beheerst (basistoer, basissteek en de 
teruggaande toer).  Ik heb de benodigde tutorials en video’s (engels-talig) van Tania ingesloten. 

Zorg ervoor dat je weet hoe de steken werken voordat je verder gaat met het tunische haken. 

 

NECESSITIES 

• 2 kleuren garen, mijn garen is Royal en Royal Batik (Zeeman, ongeveer 1200 meter van elk  

• Dubbele kop naald 

• 4 steekmarkeerders (1 Moet een andere kleur hebben!)  

 

GAREN 

Voor deze tutorial is het het beste dat je geen pluizig garen neemt maar 1 die je makkelijk kunt uithalen als je 
iets fout doet (en dat zal zeker gebeuren ;-p ). Een DK garen, in 2 kleuren, is goed om mee te beginnen  (zoals 
Scheepjes Colourcraft/Stylecraft DK/Royal/Saskia of katoen). 

Neem als beginner 2 verschillende kleuren, 1 voor de heengaande toer en de andere voor de teruggaande toer. 

Voor deze Cal moest ik terugvallen op mijn voorraad garen vanwege de lockdown. Gelukkig had ik net genoeg 
acrylgaren gekocht, het is een effen garen en 1 met een kleurverloop. 

5 bollen Royal   - 240 m/100 g, hook size 4-5 mm 

5 bollen Royal batik - 240 m/100 g, hook size 4-5 mm 

Als je kiest voor een garen met kleurverloop, zorg dan dat het effen garen niet in het garen met kleurverloop 
voorkomt anders verdwijnt je patroon. 

 

HAAKNAALD 

Bij tunisch haken moet je haaknaald 1-3 maten groter zijn dan het advies op 
het label. 

Er zijn verschillende haaknaalden die je kunt gebruiken. Als je het gewoon 
eens wilt proberen en je hebt verwisselbare naalden, dan kun je je eigen 
haaknaald samenstellen. Je kunt 2 haaknaalden aan een (korte) kabel 
bevestigen of een Hook-connector(knitpro) gebruiken. Voor dit proeflapje 
kun je ook een korte dubbele kopnaald gebruiken. Als je een groter item wilt 
maken en je hebt niet 2 dezelfde maat naalden, gebruik dan een kleinere 
maat voor de teruggaande toer 

Ik heb een 6.5 mm voor de heengaande toer en 5.5 mm haaknaald voor de teruggaande naald. 
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STEKEN EN  

Ik gebruik schema’s om mijn patronen te maken. Hier vind je de verklaringen van de tekens en hun engelse 
benamingen. Ik schrijf al mijn patronen in het engels, omdat ik veel samenwerk met Engelstaligen en daar is in 
ieder geval nog een beetje een standaard in. 

 

 Naam  Korte uitleg van de steek 

TSS Tunisian Simple Stitch Steek je naald onder het volgende verticale 
stokje 

TKS Tunisian Knit Stitch Steek je naald van voor naar achter tussen het 
voorste en achterste stokje door 

TES Tunisian Extended 
Stitch 

Maak een TSS YO en haal nog een lus op 

TRS Tunisian Reverse Stitch Als een TSSmaar dan aan de achterzijde van je 
werk 

TFS Tunisian Full Stitch Steek je naald in tussen 2 vertikale stokjes in 

CORNER  TKS, YO, TKS in dezelfde steek 

YO Yarn over Draad omslag 

PT Pull through Haal door 

 

Alle video’s zijn in het engels 

TUNISCH HAKEN –  DE BASIS 

File    : https://muiscreations.jimdofree.com/tutorials-1/ 

YouTube video right handed : https://youtu.be/P_0ALxap_Dc 

YouTube video left handed : https://youtu.be/XyPuy_FRlgo 

 

 

TKS  -  TUNISIAN KNIT STITCH - TUNISCHE BREISTEEK/TRICOTSTEEK  

File    : https://muiscreations.jimdofree.com/tutorials-1/ 

YouTube video right handed : https://youtu.be/OAmDsA5vW-w 

YouTube video left handed : https://youtu.be/RPAqeTI-U9k 

 

Elke steek bestaat uit 2 verticale stokjes achter elkaar. Je steekt de naald tussen 
deze 2 stokjes schuin door van rechts naar links en van voor naar achter. Let op 
dat je niet tussen 2 steken in steekt!!!! 

 

Herhaal dit voor alle steken 

Je maakt hier hiermee een V, bijna zoals breien 

 
  

https://muiscreations.jimdofree.com/tutorials-1/
https://youtu.be/P_0ALxap_Dc
https://youtu.be/XyPuy_FRlgo
https://muiscreations.jimdofree.com/tutorials-1/
https://youtu.be/OAmDsA5vW-w
https://youtu.be/RPAqeTI-U9k
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TFS  -  TUNISIAN FULL STITCH  - TUNISCHE VOLLE STEEK 

File    : https://muiscreations.jimdofree.com/tutorials-1/ 

Steek je naald tussen de volgende 2 vertikale stokjes door naar achter en haal een lus op 

 

TES - TUNISIAN EXTENDED STITCH  - TUNISCHE VERLENGDE STEEK  

File    : https://muiscreations.jimdofree.com/tutorials-1/ 

Deze steek werkt het net als de TSS, maar heeft een extra steek erop. 

Steek je naald onder het volgende verticale stokje als een TSS, YO en PT door 1 lus op de naald 

 

TRS - TUNISIAN REVERSE STITCH  - TUNISCHE OMGEKEERDE STEEK 

YouTube video right handed : https://youtu.be/MZ0-apDELEU 

YouTube video left handed : https://youtu.be/nJ37NS0sYfc 

Deze steek is hetzelfde als de TSS maar dan gemaakt aan de 
achterzijde van je werk. 

Maak eerst een toer TSS voordat je begint met deze steek. 

Je moet je werk iets kantelen zodat je aan de achterzijde kunt 
werken. Steek je naald van rechts naar links onder het volgende 
verticale stokje aan de achterzijde en haal een lus op 

 

Deze steek laat zich zien in de toer onder de nieuwe toer. 
  

https://muiscreations.jimdofree.com/tutorials-1/
https://muiscreations.jimdofree.com/tutorials-1/
https://youtu.be/MZ0-apDELEU
https://youtu.be/nJ37NS0sYfc


 

  

COPYRIGHT @ MARJOLEIN KOOIMAN 5 

 

STANDARD TUNISIAN CHART 

Het ‘lezen’ van een schema is niet moeilijk, als je weet hoe. 

 

- Elk vierkantje is een steek (nummers aan boven en 
onderzijde). 

- Een toer of een ronde bestaat uit 2 regels, the 
heengaande toer (nummers aan de rechterzijde) en de 
teruggaande toer (nummers aan de linkerzijde). 

- Ik gebruik altijd verschillende kleur voor de eerste en 
laatste steek, dit zijn de kantsteken. De eerste is altijd al 
aanwezig op de naald en de laatste neem je altijd 2 
draadjes op de naald.  

- Je ‘leest’ de heengaande toer van rechts naar links en de 
teruggaande toer van links naar rechts 
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TUTORIAL 

Afhankelijk van het patroon start je met 6 of 8 lussen op de naald. 6 lussen geeft je een even aantal tussen de 
hoeken en 8 lussen een oneven aantal. In deze tutorial start ik met 8 lussen op de naald. 

Voor de heengaande toer kijk je tegen de goede kant van je werk en voor de teruggaande toe kijk tegen de 
achterkant van je werk. 

 

Begin met een magische cirkel, maak 1 losse (1 lus op de naald) 

FOUNDATION ROW 

HEENGAANDE  TOER - KLEUR 1 

Maak 7 TES (Tunisian Extended Stitch)  in de cirkel als volgt: 

Steek je naald door de cirkel, YO, haal lus op, YO en PT 1 lus op de 
naald (2 lussen op de naald) 

 

RETURN PASS  - COLOR 2 

Draai je werk (verkeerde kant voor) en schuif je steken naar de andere 
naald. 

Neem nu de 2de kleur 

 

 

 

Draad op de naald en haal door 1 lus (dit is de enige keer!). Voor de 
rest van het patroon haal je steeds door 2 lussen voor de teruggaande 
toer. 

 

 

 

 

 

Haal door 2 lussen totdat je nog 3 lussen op de naald hebt 

 

 

 

 

 

 

Sluit de magische ring. 

Draai je werk en schuif de steken naar de andere kant 
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Ronde 2 

Nu moeten we gaan meerderen totdat we 15 STEKEN hebben. Er zijn 
meerdere manieren om te meerderen in deze ronde. Ik gebruik echter de 
TFS (Tunisian Full Stitch).  

Plaats een steekmarkeerder van een andere kleur dan de andere 3 in de 1e 
steek, deze markeert het begin van de ronde!  

 

 

Je start in de eerste steek van de Foundation row, Let er op dat je losse 
draadjes aan de achterzijde zitten! 

1. TKS, TFS, TKS, TFS 

 

2. Draai je werk en maak de teruggaande steken totdat er 
nog 3 lussen over zijn (4 lussen op de naald) 

 

 

3.  Herhaal 1  

4. maak de teruggaande toer als 2 

TIP 

Zorg er steeds voor dat je 4 a 5 lussen op de naald houdt. Het zorgt ervoor dat je geen ongelijke lussen krijgt! 

 

Herhaal stap 3 en 4 totdat je alle vertical stokjes hebt gehad, JE LAATSTE STEEK IS EEN TKS!!! Deze ronde heeft 
in total 15 steken (vertical stokjes) 

 

Kijk even naar toer 2 van dit 
schema: Als je die laatste 
meerdering wel zou maken 
dan heb je op de laatste zijde 
steeds 1 steek teveel! 

 

 

VOOR DEZE TECHNIEK LEES JE ZOWEL DE HEENGAANDE ALS DE TERUGGAANDE TECHNIEK VAN RECHTS NAAR 
LINKS, OMDAT JE STEEDS DE HAAKNAALD DRAAIT! ER ZIJN UITERAARD GEEN KANTSTEKEN IN DIT SCHEMA 
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Ronde 3 –  Het maken van de hoeken (zie ook toer 3 van het schema op de vorige pagina)  

Je hebt nog steeds een aantal lussen van de vorige ronde op de naald! 

In de eerste steek (steekmarkeerder): 

1. Corner [TKS, YO, TKS (maak 3 lussen)] 

2. 3 TKS in de 3 volgende steken, verplaats je steekmarkeerder 
(afwijkende kleur) van de eerste steek naar de YO van de eerste 
hoek 

 

3. Corner, plaats een markeerder in de YO 

 

4. Draai je werk en maak de teruggaande steken. De hoek heeft 3 teruggaande 
steken, zorg ervoor dat de steken in de juiste volgorde blijven, de langste lus 
(aan de achterzijde) is de YO  moet in het midden blijven. Maak de rest van 
de teruggaande steken totdat er nog minimaal  3 tot 5 lussen op de naald 
staan. 

5. Herhaal stap 3 en 4 totdat je weer bij de steek met markeerder bent. De 
laatste TKS van deze ronde wordt gemaakt in de eerste steek van de eerste 
corner! 

De steekmarkeerders geven aan waar de hoeken komen. 

 

 

Het lezen van een rond-haak schema 

Vanaf hier heb je een patroon nodig. Ik heb een eenvoudig schema gemaakt voor deze tutorial. 

- Kijk alleen nar de vierkantjes met een symbool, dat zijn de 
steken die je moet haken 

- Lege hokjes hebben dus GEEN BETEKENIS 

- Voor elke ronde moet het schema 4 keer haken. 

- De laatste corner is steeds de eerste corner van de 
volgende kant 

- De laatste steek van een ronde wordt steeds in de eerste 
steek van de eerste corner gehaakt. 

- Ik gebruik altijd kleuren voor mijn symbolen omdat dat 
het ‘lezen’vereenvoudigt. De blanco hokjes hebben geen betekenis 

Ronde 4 –  kant 1 

Laat me je even helpen met het maken van het schema. 

Maak de eerste corner in de eerste YO (steekmarkeerder), 2 TKS in de volgende 
steken, 1 TRS, 2TKS 

Draai je werk en maak de teruggaande toer. 

 

TIP 

Maak ook de volgende corner en 2 TKS van de volgende kant. Dan hou je steeds 
dezelfde 5 steken op je naald voordat je de volgende zijde haakt  
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Ronde 4 –  kant 2+3+4 

Herhaal  zijde 1 of daar waar je was gebleven. 

 

TIP 

Plaats je steekmarkeerder in de YO om de (oranje op de foto) terugsteek. Als je 
vierkant groeit verplaats dan in ieder geval de eerste steekmarkeerde regelmatig 
omhoog, zo kun je goed zien waar je toeren beginnen 

 

Ronde 5  

2 TKS, 3 TRS, 2 TKS, CORNER 

Het aantal TRS neemt steeds met 2 toe. 

Ronde 6 

Dus ronde 6 heeft nu 5 TRS 

 

Je kunt ook meerdere steken opnemen voordat je de teruggaande toer maakt. 
Het slimste is om van hoek (corner) naar hoek (corner) te haken. Je kunt makkelijk 
2 zijden opnemen voordat je aan de teruggaande toer begint. Ik zou niet meer 
steken opnemen want dat gaat dan ook moeilijker. 

 

Uiteraard kun je ook meer rondes haken. Speel eens met de steken om een 
patroon te maken. Maar pas op dat je wel steeds een TKS naast de corner maakt, 
omdat dit de overgang naar de volgende ronde zal verhullen want je werkt in een 
spiraal. 

 

Afhechten  

Maak alle steken van de laatste ronde, maar maak geen nieuwe corner in de corner met de afwijkende kleur. 
Draai je werk en maak ALLE teruggaande steken totdat je nog maar 1 lus op de naald hebt. Kies de kleur 
waarmee je wilt afhechten. Op de hoek 1 losse. Je kunt je naald op verschillende manieren in steken 
(TKS/TSS/TRS). Ze geven alle drie een andere ‘look’. 

 

Tips  

- Het is belangrijk om te blijven tellen omdat je heel gemakkelijk een steek over slaat. 

- Let op dat je steken van de corners in de goede volgorde zitten want je komt er pas na een volledige 
ronde achter en dan ben je niet blij als je een volledige ronde moet uithalen. 

 

 

 


