
 

  

MARJOLEIN KOOIMAN 1 

 

TUNISCH RONDHAKEN – TUTORIAL 2 
ONTWERP VAN        MARJOLEIN KOOIMAN 

 

  



 

  

MARJOLEIN KOOIMAN 2 

 

BENODIGHEDEN 

 

• Garen in 2 kleuren 

• 3 steekmarkeerders van 1 kleur 

• 1 steekmarkeerder in een andere kleur 

• Een dubbele kop naald (zie info hieronder) 

 

 

GAREN 

Voor deze tutorial is het bested at je met glad garen werkt dat makkelijk valt uit te halen als 
je het fout doet. Gebruik in ieder geval een DK-garen in 2 kleuren, dat werkt het makkelijkste 
bij deze techniek [bijv. Scheepjes Colourcraft/stylecraft/Royal (Zeeman) of een katoenen 
garen] 

Als je een beginner bent moet je met 2 kleuren beginnen, 1 voor de heengaande toe ren de 
andere voor de teruggaande toer. 

De kleur van de heengaande toer is ook de kleur dat de hoeken van de vierkanten laat zien. 

HAAKNAALD 

Bij Tunisch haken moet je haaknaald minstens 1-3 maten groter 
zijn dan het advies op het label. Om de juiste haaknaald voor de 
heengaande toer te bepalen moet je een normal tunisch 
gehaakt proeflapje Maakn. 

Er zijn verschillende soorten haaknaalden te koop die je kunt 
gebruiken. Als je het alleen maar wilt proberen en je hebt 
verwisselbare haaknaalden dan kun je zelf je eigen dubbele kop naald samenstellen. Je kunt 
2 haaknaalden aan een (korte) kabel bevestigen of een ‘hook-connector’gebruiken. Voor dit 
proeflapje en kleinere maat vierkanten kun je een kleine dubbele kopnaald gebruiken. Als je 
een groter project wilt Maakn of als je niet 2 dezelfde maten haaknaald hebt, kun je een 
kleinere haaknaald gebruiken voor de teruggaande toer. 

Ik gebruik altijd 2 verschillende maten voor deze techniek omdat de achterkant dan er ook 
mooi uitziet. 
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STEKEN EN SYMBOLEN 

Ik gebruik een schema om mijn patronen te Maakn. Hier vind je de uitleg van de symbolen. 
Er is een geschreven patroon onder het schema. Ik gebruik de engelse benamingen omdat 
hierin nog enige standaard is. 

 Name  How to Maak the stitch 

TSS Tunisian Simple 
Stitch 

Steek je naald onder het vertikale stokje 

TKS Tunisian Knit Stitch Steek je naald tussen het voorste en 
achterste stokje schuin naar achter 

TES Tunisian Extended 
Stitch 

Haal een lus op als TSS, YO en haal door 1 
lus  

TRS Tunisian Reverse 
Stitch 

Als TSS maar dan aan de achterzijde van je 
werk  

TFS Tunisian Full Stitch 
(Increase) 

Steek je naald tussen 2 vertikale stokjes 
naar achteren  

TTSS Twisted TSS Steek je naald van links naar rechts onder 
het vertikale stokje  

TTKS Twisted TKS Steek je jnaald van links naar rechts en van 
voor naar achter tussen het voorste en 
achterste stokje door  

1ST Half 
Corner 

 TKS en TSS in de zelfde steek 

2nd Half 
Corner 

 TTSS en TTKS in de zelfde steek 

YO Yarn Over draadomslag 

PT Pull Through Haal door 

CH Chain  Losse  

SM Stitch Marker SteekMarkeerder 

 

BASIS TUNISCH HAKEN (ENGELS GESPROKEN) 

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 
  

https://muiscreations.jimdofree.com/tutorials-1/
https://youtu.be/P_0ALxap_Dc
https://youtu.be/XyPuy_FRlgo


 

  

MARJOLEIN KOOIMAN 4 

 

TSS – TUNISIAN SIMPLE STITCH 

Steek je naald onder het volgende verticale stokje. 

 

 

 

 

TTSS – TWISTED TUNISIAN SIMPLE STITCH 

Steek je naald van links naar rechts onder het volgende verticale, 
draai je naald naar boven.  

 

 

TKS  - TUNISIAN KNIT STITCH 

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

Elke steek heeft een verticaal stokje aan voorzijde én aan de 
achterzijde. Je moet tussen deze 2 verticale stokjes van voor naar 
achter en van rechts naar links insteken. Niet tussen 2 steken in!!! 

Herhaal dit voor alle steken behalve de laatste (neem 2 draadjes 
op de naald) 

Je maakt een V, bijna hetzelfde als breien. Deze steek wordt in het nederlands ook wel brei 
of patentsteek genoemd. 

Herhaal dit enkel toeren. 

 

TTKS - TWISTED TUNISIAN KNIT STITCH 

Steek je naald van links naar rechts, van voor naar achter tussen de 
2 verticale stokjes (voor- en achterzijde) 

YO en haal een lus op 

 

TFS  - TUNISIAN FULL STITCH 

Steek je naald tussen 2 steken (voor het volgende verticale stokje) 
van voor naar achter, YO en haal een lus op 

 
  

https://youtu.be/OAmDsA5vW-w
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TES - TUNISIAN EXTENDED STITCH 

Deze steek werkt hetzelfde als de TSS maarr heeft een extra steek 
erop. 

Steek je naald onder het volgende verticale stokje en haal een lus 
op, YO (foto) en haal dor 1 lus op de naald 

 

 

 

 

 

TRS - TUNISIAN REVERSE STITCH 

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

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

Deze steek werkt hetzelfde als de TSS, MAAR dan aan de 
achterzijde (foto) van je werk. 

Maak eerst een toer TSS voordat je deze steek gaat oefenen! 

Je werkt aan de achterzijde van je werk, kantel je werk naar je toe en vind het verticale 
stokje. Steek je naald van rechts naar links onder dhet stokje door, YO, haal een lus op 

 

Deze steek zie je in de toer onder de nieuwe. 
  

https://youtu.be/MZ0-apDELEU
https://youtu.be/nJ37NS0sYfc
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HET LEZEN VAN EEN SCHEMA 

STANDAARD TUNISCH SCHEMA 

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

Elk klein vierkantje is een steek(nummers boven en onder het 
schema) 

Een toer of ronde heeft 2 lijnen, de heengaande toer (nummers 
rechts) en de teruggaande toer (nummers links). 

Ik gebruik altijd een andere kleur voor de eerste en laatste steek, 
het zijn de kantsteken. De eerste staat altijd al op de naald en 
voor 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 (dit is voor de rechtshandige hakers) 

 

TUNISCH RONDHAAK SCHEMA 

De eerste 3 rijen Maakn het begin van elk vierkant en 
zorgen voor een oneven aantal steken tussen de 
hoeken. En zijn hieronder in de foto-tutorial 
uitgelegd. 

Wanneer je deze 3 toeren hebt afgerond heb je een 
patroon nodig. Het schema hiervoor is als volgt 
opgebouwd: 

Elk vierkant heeft 4 zijdes. Elke zijde is een driehoek. 
Je moet daarom elke toer 4 keer haken om 1 
complete ronde te maken (vanaf toer 4) 

Je leest de teruggaande toer ook van RECHTS NAAR LINKS, omdat je je werk draait. 

  

 

GESCHREVEN INSTRUCTIES 

De complete geschreven instructies vind he onder het oefen-schema op bladzijde 12. 
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TUTORIAL 

In deze tutorial Maakn we een vierkant met een oneven aantal steken tussen de hoeken. Bij 
de heengaande toer kijk je tegen de goede zijde van je werk en de teruggaande toer tegen 
de achterzijde van je werk. 

FORWARD PASS – FP  HEENGAANDE TOER 

Start met een Magische Cirkel, ch1 

 

 

 

 

Steek je naald in de Magische Cirkel 

 

 

 

 

 

Yarn over (YO) en haal een lus op 

 

 

 

 

 

YO en haal door (PT) 1 lus op de naald 

 

 

 

 

 

Trek strak (2 lussen op de naald) 
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Herhaal deze stappen (insteken/YO/haal lus op/YO/PT 1 lus) 
totdat je 6 lussen op de naald hebt. 

 

 

 

 

Neem je steekmarkeerder (SM)van een andere kleur dan de 
andere 3, en plaats deze in de eerste lus, deze markeert het begin 
van een ronde. VERGEET DEZE SM NIET! 

 

 

 

 

RETURN PASS – RP   TERUGGAANDE TOER 

Schuif de steken naar de andere naald 

 

 

 

Draai je werk 

 

 

 

 

Gebruik je 2de kleur, YO 

 

 

 

 

PT 1 lus. 

(dit is de enige keer dat je door 1 lus haalt!) 
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YO en PT 2 lussen 

Dit is hetzelfde totdat je alle teruggaande toeren hebt gemaakt. 

 

 

 

Herhaal dit dtotdat je nog 3 lussen op de naald hebt. 

 

 

 

 

Schuif de steken naar de andere naald en draai je werk. 

 

Sluit de Magische Cirkel 

 

RONDE 2 

TKS in de eerste steek 

Steek je naald van rechts naar links en van voor naar achter 
tussen het voorste en achterste verticale stokje. 

Haal een lus op 

Verplaats je steekmarkeerder in deze steek 

 

 

 

TFS tussen de 1ste en de 2de steek (zie foto) 

 

 

 

 

 

Steek de naald van voor naar achter 

Haal een lus op  

 

Maak nog een TKS in de volgende steek en een TFS tussen de 
volgende steken. 
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Schuif en draai  

 

Maak 3 teruggaande steken (PT 2 lussen) 

 

 

 

Schuif en draai  

 

 

 

 

Maak TKS, TFS, TKS, TFS  

Schuif en draai  

Maak retoursteken  

Schuif en draai  

 

Herhaal totdat je bij de SM bent 

 

VANAF HIER MAAK JE DE RP ALS VOLGT: 

Schuif en draai  

Maak retoursteken  

Schuif en draai  

Laat altijd 5 lussen (4 fp + 1 rp) op de naald. 
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RONDE 3 – DE HOEKEN 

We starten met de 2de helft van de hoek (2nd half corner). Je moet 
een TTSS en een TTKS in dezelfde steek Maakn die gemarkeerd is 
met de SM. 

 

TTSS – TWISTED TUNISIAN SIMPLE STITCH 

Steek je naald van links naar rechts onder dhet volgende verticale 
stokje 

 

Draai je naald naar boven 

 

YO en haal een lus op 

 

 

TTKS – TWISTED TUNISIAN KNIT STITCH 

Steek je naald in dezelfde steek als de TTSS 

Van links naar rechts en van voor naar achter. 

YO en haal een lus op 

 

Verplaats je SM in de TTSS  

 

 

 

 

 

TIP 

Als je problemen hebt om de hoeken te Maakn bekijk dan even deze video’s (engelstalig): 

TTSS + TTKS in the same stitch : https://youtu.be/0cnIkhOners  

TKS + TSS in the same stitch  : https://youtu.be/CA3iEz8g4Kk  

First and second half corner next  

to each other but not in the round  : https://youtu.be/6z3Q3z3BU94  
  

https://youtu.be/0cnIkhOners
https://youtu.be/CA3iEz8g4Kk
https://youtu.be/6z3Q3z3BU94
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Maak TKS in de volgende steek 

TKS+TSS in de zelfde steek (1st half corner) 

Plaats een SM in de TSS 

TTSS+TTKS in dezelfde steek(2nd half corner) 

 

Maak RP 

 

Maak TKS in volgende steek 

TKS+TSS in dezelfde steek(1st half corner) 

Plaats een SM in de TSS 

TTSS+TTKS in dezelfde steek(2nd half corner) 

 

Maak RP 

 

Maak TKS in volgende steek 

TKS+TSS in dezelfde steek(1st half corner) 

Plaats een SM in de TSS 

TTSS+TTKS in dezelfde steek(2nd half corner) 

TKS 

TKS+TSS in dezelfde steek(1st half corner) 

 

 

Plaats een SM in de laatste TSS van Ronde 3, zodat deze ook de 
eerste helft van de hoek aangeeft. 

 

Vanaf hier heb je een patroon of schema nodig. De heengaande 
toer groeit tussen de hoeken (1ste en 2de helft). De hoeken worden 
altijd gemaakt in de TSS en TTSS. Ze zijn eenvoudig te herkennen 
door de V die ze samen maken. 

Op de volgende pagina vind je een klein schema om het tunisch 
rondhaken te oefenen. 

 

TIP 

Als je een fout maakt in de eerste 3 rondes is het makkelijker om her volledig uit te halen en 
opnieuw te beginnen. Het is wat ik doe als ik weer eens vergeet de SM te verplaatsen. 
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HULP VOOR LINKSHANDIGE HAKERS:  

Dit schema is symetrisch in beide richtingen en daarom kun je het ook gebruiken zonder dat 
het gespiegeld uitkomt. 

Als een schema niet symetrisch is (zoals mijn Loving Lines Cal) dan kun je het schema ook 
van links naar rechts lezen om hetzelfde patroon te maken. Zorg er wel voor dat je elk 
vierkant op dezelfde manier haakt. 

 

HET SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je moet elke toer in dit schema 4 keer haken om 1 volledige ronde te haken. Controleer 

altijd het volledige patroon, omdat ik er nogal van hou om met kleine vierkanten te spelen 

om nieuwe patronen te maken als je ze samen haakt. 

GESCHREVEN PATROON 

Row 4 : (2nd half corner), TKS, TRS, TKS, (1st half corner)  
Row 5 : (2nd half corner), TKS, 3TRS, TKS, (1st half corner)  
Row 6 : (2nd half corner), TKS, 2TRS, TKS, 2TRS, TKS, (1st half corner)  
Row 7 : (2nd half corner), TKS, 2TRS, 3TKS, 2TRS, TKS, (1st half corner)  
Row 8 : (2nd half corner), TKS, 2TRS, 5TKS, 2TRS, TKS, (1st half corner)  
Row 9 : (2nd half corner), TKS, 2TRS, 7TKS, 2TRS, TKS, (1st half corner)  
Row 10 : (2nd half corner), TKS, 2TRS, 9TKS, 2TRS, TKS, (1st half corner)  
Row 11 : (2nd half corner), TKS, 3TRS, 4TKS, TRS, 4TKS, 3TRS, TKS, (1st half corner)  
Row 12 : (2nd half corner), TKS, 5TRS, 2TKS, 3TRS, 2TKS, 5TRS, TKS, (1st half corner)  
Row 13 : (2nd half corner), TKS, 19TRS, TKS, (1st half corner)  
 

 


