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Ik vind het leuk om met patronen te spelen. Met dit patroon speel ik met de lijnen om 
nieuwe figuren te creëren. Ik heb gebruik gemaakt van een oud patroon van een hart dat ik 
op Pinterest heb gevonden en dat ik heb aangepast naar mijn patroon. Misschien heb je het 
al eerder op het internet gezien. Ik ben al bijna een jaar met deze deken bezig en in het begin 
kwam ik tot de ontdekking dan Anita McFaden (uit Australie) hetzelfde hart had gevonden in 
een oud kruissteek blad. Het berust dus op toeval dat we aan hetzelfde soort patroon 
hebben gewerkt en hebben er allebei geen probleem mee dat we een patroon met hetzelfde 
hart hebben gemaakt.   

In dit patroon maak ik gebruik van een andere manier van hoeken Maakn dan in mijn Winter 
Cal, ik heb deze manier geleerd van Rachel die een mooi patroon had ontworpen voor de 
Knit&Knot Cal 2021. Ik heb toestemming aan haar gevraagd of ik deze manier mocht 
gebruiken voor dit patroon, zij heeft hier geen moeite mee. Ik heb het begin van het vierkant 
aangepast aan mijn eigen methode. Dus kijk even goed naar hoe ik een vierkant begin, ook al 
ben je bekend met Tunisch rondhaken. Je bent natuurlijk vrij om je eigen methode te 
gebruiken. 

De deken zal in 2 maten beschikbaar zijn, Small en Large. De Small deken heeft 16 vierkanten 
en de Large deken heeft er 25. Met de eerste 4 blokken maak je de Small deken. Voor de 
grote deken heb je nog 3 extra patronne nodig. Elke 2 weken komt er een nieuw deel 
beschikbaar. 

 

BENODIGHEDEN 

Garen      - Moya Shimmer Prism and Neptune 

Dubbele kop naald    - Denise Hooks + cables 

Steekmarkeerders 

Schaar 

Wolnaald  

 

GAREN 

Ik heb een garen gebruikt dat 50 % bamboe/50 % katoen bevat. Het is Moya Shimmer en 
heeft een klein enigszins glimmend draadje erin dat je deken iets extra’s geeft. 

Mijn garen is geselecteerd door Afrique Yarn, zij hebben kits beschikbaar op hun eigen 
website. 

https://www.afriqueyarn.com/ 

Moya Shimmer 4 ply, 125 mtr/50 gram, haaknaald 3.5 mm/4.0 mm 

 

Kleur Kleur naam Small deken Large dekenblanket 

1 Shimmer 1250 m - 10 bollen  2000 m - 16 bollen 

2 Neptune 1000 m -  8 bollen 1625 m – 13 bollen 

  

https://www.afriqueyarn.com/
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DUBBELE KOP (VERWISSELBARE) NAALD 

Ik maak mijn eigen dubbele kopnaald met mijn Denise Interchangeable 
Hooks (verwisselbare naalden). Ik heb een set die perfect is voor 
tunisch rondhaken, met van elke maat 2 naalden. Echter mijn ervaring 
heeft geleerd dat je beter 2 verschillnede maten kunt gebruiken voor je 
dubbele kop naald. Wat ik wel absoluut perfect vind van de Denise set, 
zijn de heel erg korte kabels die bij de set zitten. Dat is erg handig voor 
het Maakn van deze deken. 

 For my yarn I used a 5.5 mm hook for de Forward Pass and a 4.5 mm 
for de Return Pass. 

Ik ben begonnen met een korte kabel en eindig met een wat langere kabel. 

De maat van je haaknaald hangt af van het garen wat je gaat gebruiken. Daarom moet je 
altijd even een proeflapje Maakn (dit kan met gewoon tunisch haken) om je haaknaald te 
voor de heengaande toer bepalen.  Als je weet welke naald je moet gebruiken, neem je een 
kleinere haaknaald (1-2 maten) voor de teruggaande toer. 

STEEKMARKEERDERS 

Ik adviseer om 4 steekmarkeerders te gebruiken, waarvan er 1 een andere kleur heeft! Die 
andere kleur is om het begin van de rondes aan te geven. 

  

TUTORIALS AND VIDEO ’S 

Zorg ervoor dat je de basis van het tunische haken en de steken die ik gebruik beheerst. Er 
zijn verschillende tutorial op mijn website en video’s op Youtube 

Je moet er ook voor zorgen dat je het tunsiche rondhaken met de tweede manier van de 
hoeken al hebt geoefend.  

Ik zal hiervan niets uitleggen in dit patroon. 

FOTO TUTORIALS 

Link: www.muiscreations.jimdo.com 

  

YOUTUBE VIDEO ’S (ENGELSTALIG)  

TKS and TSS in dezelfde steek :    https://youtu.be/CA3iEz8g4Kk 

 

Twisted TSS and Twisted TKS in dezelfde steek :  https://youtu.be/0cnIkhOners 

 

TKS/TSS and twisted TSS and twisted TKS :   https://youtu.be/6z3Q3z3BU94 

 

Tunisian in de round 2 (start of de square):  https://youtu.be/fM8lREWNIt0 

http://www.muiscreations.jimdo.com/
https://youtu.be/CA3iEz8g4Kk
https://youtu.be/0cnIkhOners
https://youtu.be/6z3Q3z3BU94
https://youtu.be/fM8lREWNIt0
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STEKEN EN SYMBOLEN 

Hier vind je alle gebruikte afkortingen en uitleg van de steken en ook de symbolen die zijn 
gebruikt in het patroon. De steeknamen staan in het Engels omdat er daar een redelijke 
standaard in is. In het Nederlands worden er teveel verschillende namen gebruikt.Een andere 
reden is dat ik schrijf mijn patronen in het engels en vertaal  ze, nadat ze zijn getest, naar het 
Nederlands. Dit allemaal omdat ik met een internationaal team werk. 

 

 Name How to Maak de stitch 

TSS Tunisian Simple Stitch Steek je naald onder het 
verticale stokje 

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

TES Tunisian Extended Stitch Haal een lus op als TSS, YO en 
PT 1 lus 

TRS Tunisian Reverse Stitch Als TSS maar dan aan de 
achterzijde van je werk  

TFS Tunisian Full Stitch 
(Increase) 

Steek je naald naar achter 
tussen 2 vertikale stokjes 

TTSS Twisted TSS Steek je naald van links naar 
rechts onde het verticale 
stokje 

TTKS Twisted TKS Steek je naald van links naar 
rechts en van voor naar 
achter, naar de achterzijde  

1st Half 
Corner 

 TKS and TSS in dezelfde steek 

2nd Half 
Corner 

 TTSS and TTKS in dezelfde 
steek 

YO Yarn Over draadomslag 

PT Pull Through Haal door 

SM Stitch Marker Steekmarkeerder  

Return Return stitch Teruggaande steek 

No stitch   Geen steek 
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HOE START HET PATROON? 

Dit zijn de eerste 3 rondes van een vierkant. Elk symbool is een steek, de lege vakjes zijn er 
om een duidelijk schema te Maakn. Je leest het schema van rechts naar links en van onder 
naar boven. De nummers naast het schema zijn de nummers van de toeren (heen- en 
teruggaande toer). 

Als dit de eerste keer is dat je gaat rondhaken, ga dan naar mijn website en daar is een  
fototutorial beschikbaar 

 

HEENGAANDE TOER 1 -  BASISTOER 

 

Je start met een magische cirkel en kleur 1.  

Steek je naald in, YO en PT 1 lus op de naald. Herhaal dit 5 keer, je hebt nu 6 lussen op de 
naald. Plaats een steekmarkeerder (afwijkende kleur) in de eerste  lus 

 

TERUGGAANDE TOER 

Schuif je steken en draai je naald. 

Neem kleur 2 en haal door 1 lus, PT 2 lussen totdat er nog 3 lussen op de naald staan. 

De teruggaande toer is altijd hetzelfde tot het einde van het vierkant. 
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ROW 2   –  INCREASING STITCHES 

Schuif en draai 

TKS in eerste steek 

TFS voor de volgende steek 

TKS in de volgende steek 

TFS voor de volgende steek 

Schuif en draai, maak teruggaande steken laat 4 lussen op de naald staan 

Maak de volgende 4 stitches als hierboven (TKS/TFS/TKS/TFS) 

TFS voor de volgende steek 

Schuif en draai, maak teruggaande steken laat 4 lussen op de naald staan 

ROW 3   -  MAKING DE CORNERS 

Schuif en draai 

Maak de tweede helft van de eerste hoek (Twisted TSS + Twisted TKS in dezelfde steek), TKS, 
eerste helft van de hoek (TKS + TSS in de dezelfde steek), tweede helft van de hoek (Twisted 
TSS + Twisted TKS in dezelfde steek) 

Schuif en draai, maak teruggaande steken totdat 5 lussen op de naald staan 

Schuif en draai 

TKS, eerste helft van de hoek (TKS + TSS in de dezelfde steek), tweede helft van de hoek 
(Twisted TSS + Twisted TKS in dezelfde steek), TKS, eerste helft van de hoek (TKS + TSS in de 
dezelfde steek), tweede helft van de hoek (Twisted TSS + Twisted TKS in dezelfde steek) 

Schuif en draai, maak teruggaande steken totdat 5 lussen op de naald staan 

Schuif en draai 

TKS, eerste helft van de hoek (TKS + TSS in de dezelfde steek) 

ROW 4 AND FURTHER  - MAKING DE STITCH PATTERN 

Nu hebben we iets van een patroon nodig. Ik heb een klein en mooi patroontje in mijn 
tutorial ingesloten. Een vierkant bestaat uit 4 driehoeken. Ik heb maar 1 driehoek ingesloten, 
omdat de 3 andere exact hetzelfde zijn. Dus moet je de driehoek 4 keer haken om 1 gehele 
ronde te maken. Ik maak altijd een half vierkant voordat ik schuif en draai en de teruggaande 
toer maak. 

Maak de tweede helft van de eerste hoek (Twisted TSS + Twisted TKS in dezelfde steek) 

Schuif en draai, maak teruggaande steken totdat 5 lussen op de naald staan. 

Schuif en draai 

 

Vanaf hier heb je het patroon nodig om verder te gaan. In de foto-tutorial staat een 

schema om te oefenen. 

  


