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Elke week zal ik 1 patroon delen waarmee je 2 vierkanten 
maakt. Hier laat ik je zien hoe de Cal is opgebouwd. 

Door op deze manier te werken kun je elke week je blokken 
aan elkaar maken en zie je je deken groeien. Natuurlijk kun 
je ook wachten totdat alle blokken klaar zijn. Ik ga je niet 
vertellen hoe je de blokken aan elkaar vast maakt. Het 
patroon is zo gemaakt dat je de afsluittoer ziet, maar als je 
een andere manier weet, verras me maar. 

De deken wordt met mijn garen en naalddikte 1.25x.1.25 
meter. Ik zal je ook vertellen hoe je je deken groter kan 
maken als alle blokken klaar zijn. 

Ik heb een tutorial voor het begin van de vierkanten 
ingesloten, iedere ontwerpster heeft een eigen manier om 
met een vierkant te beginnen. 

Als je de tutorial klaar hebt kijk dan ook nog even naar het schema wat ik heb ingesloten. 

 

HOE LEES JE EEN SCHEMA  - EXTRA INFORMATIE  

 

- Niet alle 4 de kanten van een vierkant zijn hetzelfde, Ik sluit steeds een compleet schema voor alle 4 
de kanten bij 

- Elke kant van het vierkant is 1 driehoek van het schema 

- Het schema is verdeeld over 2 pagina’s, haak steeds beide schema’s voor 1 vierkant 

- Elke ronde is dus ove 2 pagina’s 

- Verander niets aan de volgorde van de driehoeken  

 

 

Kant 1 

 

  eerste pagina van het schema 

 Kant 2 

 

 

 

Kant 3 

 

 Tweede pagina van het schema 

Kant 4  

2 1 1 2

4 3 3 4

6 5 5 6

8 7 7 8
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STEKEN 

Ik maak gebruik van schema’s voor mijn patronen. Hier onder vind je de benamingen en de tekens die erbij 
horen. Ik gebruik de engelse benamingen omdat ik ook in het engels schrijf en daar is nog iets van een 
standaard in. 

 Name  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 links voor de steken staan in de info +Tutorial file 

YOUTUBE VIDOES        

Dit is de link naar mijn video, ook weer in het engels.  

HOE START EEN TUNISIAN-IN-THE-ROUND VIERKANT 

Right Handed : https://youtu.be/2aG8BFRL-E0 

https://youtu.be/2aG8BFRL-E0
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WERKWIJZE 

ROUND 1 

Start met een magische cirkel en maak de eerste lus 

BASIS TOER - KLEUR 1 

Maak 7 TES (Tunisian Extended Stitch) als volgt: 

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

Herhaal dit nog 6 keer (8 lussen). 

 

TERUGGAANDE TOER  - KLEUR 2 

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

Pak de tweede kleur. 

 

 

YO en PT 1 lus (dit doe je alleen nu). Voor de rest van het patroon is 
het steeds PT 2 lussen. 

 

PT 2 lussen totdat je nog maar 3 lussen op de naald hebt 

 

 

Sluit de magisch cirkel. 

Schuif je steken naar de andere kant en draai je werk naar de goede 
zijde van je werk. 
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Ronde 2 

We gaan nu steken meerderen totdat je er in TOTAAL 15 hebt. Er zijn 
meerdere manieren om te meerderen, ik gebruik de TFS (Tunisian Full 
Stitch). 

Plaats de  steekmarkeerder  van de afwijkende kleur in de eerste lus, dit 
markeert het begin van de rondes! 

Place a stitch marker which is a different color than the other 3, it will 
indicate the beginning of a round!  

 

Je start in de eerste lus/vertikale stokje van de Basis toer, zorg ervoor dat je 
begindraadjes aan de achterzijde van je werk zitten! 

1. TKS, TFS, TKS, TFS 

 

2. Draai en schuif je werk en maak 3 teruggaande steken (4 lussen 
op de naald) 

 

3. Herhaal  1  

4. Draai en schuif je werk en maak 4 teruggaande steken 
(4lussen) 

TIP 

Laat vanaf nu steeds 4 a 5 lussen op de naald. Het is beter om een keertje 
extra te draaien, anders zullen je lussen niet van dezelfde lengte zijn. 

 

Herhaal deze 2 stappen totdat je alle steken/vertikale stokjes hebt gehad, JE LAATSTE STEEK IS EEN TKS!!!  
Deze ronde heeft in total 15 steken/vertikale stokjes. 

 

Kijk even naar dit schema, Als 
je een extra meerdering 
maakt dan heeft de laatste 
zijde van je vierkant steeds 1 
steek teveel. 

 

VOOR DEZE TECHNIEK LEES JE HET SCHEMA VOOR DE HEEN EN TERUGGAANDE TOER VAN RECHTS NAAR 
LINKS, OMDAT JE JE WERK KEERT! 

UITERAARD ZIJN ER GEEN KANT STEKEN IN DIT SCHEMA 
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Ronde 3 –  Het maken van de hoeken (zie ook het schema op de vorige pagina)  

Je hebt nog steeds een aantal steken op de naald van de VORIGE ronde! 

In de eerste steek (steekmarkeerder): 

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

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

3. Corner, plaats een steekmerkeerder in de YO 

4. Draai/schuif je werk en maak de teruggaande steken. De Corner heeft dus 
3 steken, zorg ervoor dat de langste draad (aan de achterzijde) steeds in het 
midden zit. 

5. Hou steeds 3 tot 5 lussen op de naald 

6. Herhaal stap 3 en 4 totdat je weer bij de eerste steekmarkeerder bent. De 
laatste steek van deze ronde maak je in de eerste steek van de eerste Corner! 

 

De steekmarkeerders geven de hoeken(Corner) aan. 

Ga nu verder met ronde 4 van het schema op de volgende 2 pagina’s 

DENK OM HET VOLGENDE 

-  LET GOED OP HET SCHEMA! VANAF RONDE 12 ZIJN NIET ALLE ZIJDES HETZELFDE! 

- Hou de volgorde van de schema’s aan! Anders komt het volledige patroon niet goed uit! 

- BLIJF TELLEN, je slaat heel makkelijk een steek over. 

- Zorg dat de steken van de Corner in de juiste volgorde blijven anders moet je een volledige ronde 
uithalen. 

- Elk vierkant begint zoals hierboven beschreven.  

 

AFSLUITTOER 

Maak alle steken van de laatste ronde, MAAK GEEN nieuwe Corner. Draai/schuif je werk en maak ALLE 
teruggaande steken, 1 lus op de naald. Ik steek mijn naald in zoals je een TKS maakt. 

Gebruik kleur 1 voor de afsluittoer en ook de maat haaknaald die je voor de heengaande toer gebruikte (ik heb 
de kabel even verwijderd voordat ik aan de afsluittoer begin). 

- Maak maar 1 steek in de hoeken 

- maak een halve vaste in elke steek 

- Als je alle steken hebt gehad, sluit je de toer met een halve vaste in de eerste halve vaste(om de 
laatste teruggaande steek te verbergen) 

BLOKKEN AAN ELKAAR MAKEN  

‘BLOCK’ ELK VIERKANT VOORDAT JE ZE AAN ELKAAR MAAKT! 

Ik heb gebruik gemaakt van de matrassteek. Daarbij maakte ik gebruik 
van de afsluittoer. Let er goed op dat de steken goed op elkaar 
aansluiten. Kijk goed naar het patroon van allebei de blokken. 

Werk gelijk alle draadjes we gen je bent klaar voor volgende week.  
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