
 

 

Discover the Seasons  Week 1 
 
We beginnen de Cal met 2 blokken. Het eerste blok is een opwarmertje. Bij het tweede blok ga ik 
gelijk al gebruik maken van een telpatroon. Om even uit te leggen hoe een telpatroon werkt heb ik 
een YouTube-filmpje gemaakt. Het is mijn allereerste filmpje dus als er nog iets onduidelijk is vraag 
het dan alsjeblieft.  
 
Het is nu nog een klein beetje overbodig, maar elke week zie je hier het overzicht van de blokken die 
we al gehaakt hebben en die we deze week gaan haken.  Elk blok begint op een nieuwe pagina. Als er 
gebruik wordt gemaakt van een telpatroon dan staat deze aan het begin van het blok. De werkwijze 
begint dan op de volgende pagina zodat je dit eventueel naast elkaar neer kan leggen. 
 
Het complete sterrenteam wenst jullie veel succes met het haken van de Cal. 

 
 
  



 

 

Blok 1  40X40  KLEUR B 
Ontwerper: Marjolein Kooiman 
 
Gebruikte Steken 
 
TSS Tunisian Simple Stitch  tunische steek 
TKS Tunisian Knit Stitch  tunische breisteek 
TPS Tunisian Purl Stitch  tunische averechtse steek 
 
Uitleg steken 
De uitleg van de steken zit in week 0 
 
Teruggaande toer 
De teruggaande toer is standaard en wordt uitgelegd in week 0 
 
Werkwijze 
Je begint met een ketting van 40 lossen, hierop maak je je Foundation Row. 
 
Toer 2 t/m 10 
Maak nu de eerste 10 toeren in de TSS(41 lussen op de naald). 
 
Toer 11 t/m 15 
Bij de volgende toer moet je even goed opletten.  
Je haakt nu eerst weer 10 steken TSS(11 lussen op de naald) dan haak je 20 steken TPS(31 lussen) en 
dan de laatste 10 in TSS(41 lussen).Haak de teruggaande toer.   
 
Toer 16 t/tm 25 
Nu gaan we in het midden een blokje van TKS maken. Dit gaat als volgt: 
Haak 10 TSS(11 lussen op de naald), dan Haak je 5 TPS(16 lussen op de naald), dan 10 TKS(26 lussen), 
vervolgens 5 TPS(31 lussen) en 10 TSS.  
Herhaal dit 10 keer. 
 
Toer 26 t/m 30 
Herhaal toer 11 t/m 15 
 
Toer 31 t/m 40 
Herhaal toer 1 t/m 10 
Als laatste maak je de afsluittoer. 
 

 
 



 

 

Blok 2  20stx14t!!! Kleur C 
Ontwerp: Marjolein Kooiman 
 
Bij dit blok gaan we een ajourpatroon haken. Dus het klopt als er gaatjes in je patroon komen. 
In dit schema is zowel de heengaande als de terugtoer opgenomen omdat je het samenhaken van de 
steken in de teruggaande toer doet. 
 
Het is handig om in blok 1  even een steekmarkeerder te zetten op de 20ste toer. Je kan dit makkelijk 
uittellen aan de zijkant van je werk. 
 
Gebruikte Steken 
TSS Tunisian Simple Stitch 
TES Tunisian Extended Stitch  haak de tss maar maak er nog een losse bovenop! 
 3 steken samenhaken op de teruggaande toer 
 
Uitleg 3 steken samenhaken terugtoer 
Haal je draad door 4 lussen op de naald  
  
Beschrijving van het patroon 
 
Hecht je draad rechtsonder aan het eerste blok. Haak nu eerst een ketting van 20 losse. Haak de 
foundation row(basistoer). Als je alle steken op de losse ketting hebt gehad gaan we aan de 
terugtoer beginnen. Om gelijk aan het blok 1 te hechten volg je de entrelac-methode. Deze is 
beschreven in week 0. Haak de terugtoer. 
 
TIP: als je je naald door de eerste steek van het eerste blok steekt, steek dan ook door het 
horizontale v-tje van de teruggaande toer. Op deze manier krijg je een nette aanhechting met het 
naastliggende blok zonder grote gaten. In het begin gaat het wat lastig maar het wordt echt mooier! 
 
Telpatroon 

  



 

 

Toer 2 
Heen  
We gaan de heengaande toer haken in de TES(Tunisian Extended Stitch). Maak de connectie aan blok 
1, MAAR  sla toer 2 van blok 1 over!! Dit is ivm de TES deze is hoger als de TSS 
 
Terug 
Volg nu stap voor stap de instructies anders kom je niet goed uit!! 
Stap 1   haal door 2 lussen 
Stap 2  haal door 1 lus! (een losse dus) 
stap 3   haak 3 steken samen(haal door 4 lussen!) 
stap 4   haal  door 1 lus(een losse) 
stap 5  haal door 2 lussen  
stap 6 t/16 Herhaal stap 2 t/m 5 totdat je nog 2 lussen op de naald hebt!  
Stap 17  Haal nu nog 1 keer je draad door de 2 lussen. 
 
Toer 3 
Heen 
Je haakt gewoon in TSS. De tekens in het telpatroon zijn iets anders omdat de plaats van insteken iets 
anders is dan de gewone TSS. Het werkt als volgt. 
Eerste steek haak je gewoon TSS, de tweede steek maak je op de losse van de vorige toer, de derde 
steek haak je op het dwarsliggende draadje op het cluster van de 3 steken, de vierde steek haak je 
weer op de losse. Herhaal nu deze eerste 4 steken tot het einde., de laatste steek is een TSS. Maak 
nu de aanhechting met blok 1.(dat is in de 4de toer van blok 1 
 
Terug 
Haak een normale terugtoer 
 
Toer 4 
Heen  
We gaan de heengaande toer haken in de TES(Tunisian Extended Stitch).  
 
Terug 
Maak de connectie met het naastliggende blok maar sla de 5de toer van blok 1 over(zie ook foto). Je 
steekt dus door de 6de toer van blok 1 
 
Volg nu stap voor stap de instructies anders kom je niet goed uit!! 
Stap 1 Haal 3x door 2 lussen 
Stap 2 haal door 1 lus(een losse dus) 
Stap 3 haak 3 steken samen(haal door 4 lussen)  
Stap 4 haal door 1 lus 
Stap 5 haal door 2 lussen 
 
Herhaal stap 2 t/m 5 totdat er nog 4 lussen op de naald staan.  
Haal nu nog 3x door 2 lussen 
 
Toer 5 
Heen 
Haak  in TSS. Bij de Cluster steek je weer in zoals bij toer 2. Je maakt op de losse weer een TSS, dan 
op het Cluster en dan weer in de losse. 
 
Terug 
Een gewone terugtoer. 



 

 

 
Toer 6 t/m 13 
Herhaal toer 2 t/m 5 nog 2 keer!  
 
Je slaat steeds een toer over als je de TES haakt. 
 
Toer 14  
Haak een volledige toer in TSS 
En maak daarna de afsluittoer!!! 
 
 

 

 


