
 

 

Discover the Seasons Week 2 
 
Deze week gaan we 4 blokken haken 3 kleintjes van 10stx10t en 1 grote van 30stx30t. Omdat je op 
10 steken niet zoveel patroon kunt laten zien heb ik elke kleur zijn eigen steek gegeven. Hierdoor 
creëer je ook weer wat rust in de deken. Hieronder even een overzicht van welke kleur welke steek 
heeft. 
 

  



 

 

Kleur A  TSS Tunisian Simple stitch  tunische steek 
Kleur B  TKS Tunisian Knit Stitch  tunische breisteek 
Kleur C  TPS Tunisian Purled Stitch  tunische averechtse steek 
Kleur D  TTKS  Tunisian Twisted Knit Stitch tunische averechtse breisteek 
 
Je haakt 10 toeren en dan de afsluittoer! Je hecht je draad af in dezelfde steek als toer 10! 
 
Blok 3  10stx10t Kleur D  
Dit blok wordt gehaakt op blok 2 en naast blok 1. Tel 10 toeren uit op blok 1, markeer dit punt weer 
met een steekmarkeerder. Tel nu 10 steken vanaf de rechter bovenhoek van  blok 2. Hecht in 
de11de steek aan met kleur D. Je gebruikt nu de bovenkant van blok 2 om je basistoer op te 
maken(zoals een tussen vierkantje). Haak je eerste steek in dezelfde steek als de aanhechting! 
 
 Als je strak haakt neem dan een haaknaald groter of je kunt een extra toer in het midden toevoegen! 
Dit doe je door 2 keer dezelfde steek op te nemen van blok 1. 
 
Haak geheel in TTKS 
 
Blok 4  10stx10t Kleur A  
Hecht aan op de rechter bovenhoek van blok 2 en koppel aan blok 3. 
 
Haak geheel in TSS 
 
Blok 5  10stx10t Kleur C  
Hecht aan op de rechter bovenhoek van blok 3 en koppel aan blok 1. 
 
Haak geheel in TPS 
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Blok 6  30stx30t kleur D 
Dit is het eerste Discover-blok. De tulp is voor mij het  symbool voor de Lente in Nederland. 
 
Dit blok komt naast blok 2 en 4. Hecht je draad rechts onder aan en maak een losse ketting van 30 
steken. 
 
Bij dit blok moet je het telpatroon gebruiken. Je allereerste steek vind je rechtsonder in. FR staat voor 
Foundation Row oftewel basistoer. Je telt dus van rechts naar links, precies zoals je haakt.  
 
Gebruikte Steken 
TSS Tunisian Simple Stitch 
TPS Tunisisan Purl Stitch 
Ter verduidelijking hebben de steken op de teltekening ook nog eens een eigen kleur, je haakt hem 
echter in 1 kleur! 
 
Let op bij de aanhechting in blok 2!! Bij toer 4, 8, 12 en 16 je moet bij deze toeren je in dezelfde 
toer van blok 2 insteken 
 
Terugtoer 
De terugtoer is niet opgenomen in het telpatroon 



 

 

 
 



 

 

 
 
Mijn deken is hier nog niet geblokt. De blokken lijken niet recht, maar zijn dit wel. 


