
Discover the Season Cal  
 

 
 

Informatie 



Al voordat ik mijn vorige Cal Sterrendeken van Muis in mei lanceerde, was ik al begonnen aan een 
nieuwe Cal Discover the Seasons. Omdat er veel meer mogelijk is met Tunische haken dan de meeste 
mensen vermoeden.  
 
Ook dit keer heb ik niet alleen gewerkt, want dat is iets wat niet kan. Ik wil dan ook Het Discover 
Team hartelijk danken voor hun inzet en hulp bij het ontwerpen van de deken. Met name Manon 
Geijtenbeek-Nieuwenhuis en Carla Jonkers, zij hebben bij het ontwerpen van de blokken geholpen. 
Bij elk patroon zal staan wie deze heeft ontworpen. Maar ook de andere leden van het Sterrenteam, 
Annemiek Bazen, Marian Verhulst hebben weer hun steentje bijgedragen, door het patroon na te 
haken en te controleren op fouten. Uiteraard heeft Elmora Looyé de vertalingen naar het Engels en 
Duits weer op zich genomen. Voor deze Cal hebben we Dini Bleijenburg gevraagd om ook de deken 
proef te haken omdat ik van alle seizoenen een exemplaar wou hebben. 
 
Net als bij het gewone haken zijn de patronen gebaseerd op een aantal verschillende steken. Alle 
basissteken worden behandeld in de deken. Daarnaast hebben we een aantal patronen ontwikkeld. 
Ook zullen er patronen bij zitten die we veelvuldig op het internet tegenkwamen, maar waarvan de 
maker niet meer te achterhalen is. We hebben altijd geprobeerd om onze eigen draai er aan te geven 
zodat er toch unieke patronen zijn ontstaan. Soms is een patroon echter zo mooi dat deze is 
overgenomen.  
 
Bij deze Cal ga ik ervan uit dat je kunt haken en dus weet hoe je moet aanhechten, afhechten, 
draadjes wegwerken en de bekende termen van het gewone haken kent. Bij sommige patronen moet 
je gebruik maken van een getekende grafiek omdat er een patroon wordt ingehaakt. Maar dit zal niet 
ingewikkeld zijn je moet alleen goed kunnen tellen. 
 
Bij de bestanden doe ik alvast de uitleg van hoe tunisch haken werkt. En om alvast je haaknaald 
grote te kunnen bepalen, wat heel belangrijk is voor tunisch haken. 
 
Uiteraard mag je ook gewoon je eigen kleuren-combinatie kiezen en hier op de pagina laten zien. Ik 
vind dit juist erg leuk om te zien! Daarom mag je alles omtrent de deken laten zien en vragen. Maar 
ook alleen maar de deken, voor al je andere werkjes zijn er genoeg andere pagina’s waar je terecht 
kunt. 
 
Het patroon is gebaseerd op een patchwork-deken, maar omdat ik van speels hou zijn het geen 
standaard blokken geworden maar 4 verschillende maten. Waarbij de kleinste blokjes altijd een vaste 
steek hebben. 
Als je al kunt tunisch haken, dan kun je nu gelijk beginnen met het proeflapje. 
 
Voor iedereen die de Sterrendeken heeft gemaakt!!! 
Je kunt meteen beginnen met een proeflapje. Doe dit in ieder geval weer. Je deken moet echt lekker 
soepel aanvoelen. Ikzelf gebruik voor deze deken een grotere naald als waarmee ik entrelac haak!  
En dan nog even dit! Er zijn VEEEEEEEEL minder draadjes om weg te werken ;-p 
 
Het Sterrenteam wenst iedereen veel plezier met het haken van deze Cal, 
 
Marjolein Kooiman 
 
PS: 
Overeenkomsten met patronen van de andere Tunische Cals berusten op Toeval!! Behalve 
overeenkomsten in de patronen van de Woondeken van Serdani, maar ik heb persoonlijk 
toestemming gekregen van Ina van der Wal om haar patronen te mogen verwerken in mijn Cal. Dit 
zijn echter enkele blokken en zal duidelijk worden aangegeven bij de patronen. 



Boodschappenlijstje 
 
De Materialen 
De deken bestaat uit 4 kleuren 
Er zijn 5 verschillende kleurenpaletten bedacht. Deze zijn gebaseerd op de 4 seizoenen. 
 
1 Spring-Fields  zachtgeel, lichtgroen, groen, lila 
 
2 Summer-Beach lichtgeel, warm geel, oker, hemelsblauw 
 
3 Fall-Leaves  warmgeel, licht oranje, roodbruin, bruin 
 
4 Winter-Snow  wit(evt glitter), lichtblauw, middenblauw, donkerblauw 
 
Annemiek Bazen heeft echter voor een kerstdeken gekozen zij gebruikt de volgende kleuren: 
 
5 Santa’s Season rood, groen, wit, zilver 
 
Ik heb gekozen voor de colourcraft van Scheepjes omdat ik dit fijn vind haken en de kwaliteit is erg 
ook erg mooi. Bovendien hebben ze mooie kleuren, maar dit geldt natuurlijk voor meer merken. Laat 
op de pagina vooral je gekozen kleuren zien en vermeld vooral welk  merk jij hebt gekozen! 
 

Deken 
Kleur 

1 2 3 4 5 

A 600mtr z.geel l.geel w.geel Wit (glitter) Zilver (glitter) 

B 900 mtr l.groen w.geel l.oranje l.blauw rood 

C 600 mtr groen oker roodbruin m.blauw wit (glitter) 

D 900 mtr lila blauw bruin d.baluw groen 

Dit zijn de hoeveelheden voor de deken maar nog zonder rand eromheen. Voor de rand neem je 1 
bol extra in de kleur die jij wilt. De dekens waar de glitter kleuren vermeld staan zijn een optie. Het 
wit symboliseert de sneeuw. Hiervoor zou je bijvoorbeeld ook een glitterdraad mee kunnen haken. 
 
Verder heb je nodig: 
3 maten Tunische haaknaalden.  De juiste naald, bepaald aan de hand van je proeflapje EN  1 maat 
groter EN 1 maat kleinere naald. Er zijn nl steken die iets strakker of juist losser zijn. Je kan met 
dezelfde naald doorhaken, maar het is mooier om dan een afwijkende naald te gebruiken. Ik heb 
gebruik gemaakt van een 5.5, 6.0 en 6.5. Standaard werk ik dus met 6.0 en mijn deken is  gehaakt 
met Colourcrafter van Scheepjes.  
 
Schaar 
Wolnaald 
Steekmarkeerders 
 


