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TUNISCH RONDHAKEN 
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Als je je deken een extra twist wilt geven dan kun je nu je kleuren omdraaien. Ik ben dus vanaf nu 
begonnen met de kleur van de teruggaande toer.  

STEKEN 

 

 

 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 VIDEOS        

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

Hoe start je een tunisch vierkant: https://youtu.be/2aG8BFRL-E0 

 

 
  

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

We gaan verder met 2 blokken aan de zijkant. Hiermee zijn we halverwege de deken 

 

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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