
Discover the Seasons week 21 

 

Deze week doen we maar 2 blokken, MAAR wel 2 hele grote blokken. Het eerste is weer een blok met een 

mooie afbeelding van 2 kabelbloemen welke gebaseerd is op een breipatroon en het tweede is een blok met 

een patroon rechtstreeks overgenomen uit een boekje van Kim Guzman, gewoon omdat ik hem zo onwijs 

mooi vind. 

 

 



Blok 84  30x30  kleur B 

Design: Muis geïnspireerd door een breipatroon 

 

Dit blok komt op blok 65/67 en naast blok 54/83. Hecht aan op de rechterbovenhoek van blok 67. 

 

 

UITLEG kabelen 

Gebruik NIET de kruissteek voor het kabelen. Dat wordt minder mooi!!! Als je het kabelen een beetje onder de knie 

hebt hoef je geen kabelnaald te gebruiken, doe het wel voorzichtig!! 

 

KABEL RECHTS 

Het kabelen gebeurt in de teruggaande toer 

stap 1  haal voorzichtig 3 lussen van de naald, de eerste is je werklus maak deze wat   

  groter en laat deze even met rust 

stap 2  neem je extra naald en neem de steek het dichste bij naald op de    

  extra naald en leg deze aan achterzijde van je werk 

stap 3  neem de andere steek op je tunische naald 

stap 4  neem nu de steek van de hulpnaald weer op de tunische naald 

stap 5  neem nu je werklus op de naald 

stap 6   haal 1x door 2 lussen 

stap 7  haal 1x door 1 lus (een losse, deze is alleen om de kabel ruimte geven) 

stap 8  haal nogmaals 1x door 2 lussen 
 

KABEL NAAR LINKS 

Het kabelen gebeurt in de teruggaande toer 

stap 1  haal voorzichtig 3 lussen van de naald, de eerste is je werklus maak deze wat   

  groter en laat deze even met rust 

stap 2  neem je extra naald en neem de steek het dichste bij naald op de    

  extra naald en leg deze aan voorzijde van je werk 

stap 3  neem de andere steek op je tunische naald 

stap 4  neem nu de steek van de hulpnaald weer op de tunische naald 

stap 5  neem nu je werklus op de naald 

stap 6   haal 1x door 2 lussen 

stap 7  haal 1x door 1 lus (een losse, deze is alleen om de kabel ruimte geven) 

stap 8  haal nogmaals 1x door 2 lussen 

 

 
 

 



 



Werkwijze 
 

Volg het Telpatroon. Het kabelen staat hierboven nogmaals uitgelegd. Je kabelt nu met 2 steken. Je kan dit eventueel 

zonder hulpnaald doen. Let er dan wel op dat je de tweede lus niet kwijt raakt. 

 

De TKS komt steeds voor het werk te liggen. 
 

Er komt nog iets nieuws voor in dit blok, namelijk een bobble. Deze gaat als volgt: 

 

stap 1 Omslag op de naald 

stap 2  steek je naald door de steek als TKS 

stap 3 haal je draad door 

stap 4 haal je draad door 2 lussen 

stap 5 steek je naald nogmaals door dezelfde steek als TKS 

stap 6 haal je draad door 

stap 7 haal je draad door 2 lussen 

stap 8 steek je naald nogmaals door dezelfde steek als TKS 

stap 9 haal je draad door 

stap 10 haal je draad door 2 lussen 

stap 11 haal je draad nog een keer door 3 lussen!!!! 
 

 

 



Blok 85  40x40  kleur D 

 

Bij dit blok is het belangrijk dat je niet TE los haakt, dan wordt het niet mooi. 

 

Dit blok komt op blok 82/83/84 en naast blok 78/79/80. Tel 20 steken vanaf de rechterbovenhoek van blok 84 en hecht 

aan op steek 21. 

 

Steken 

 
LET OP!!!!!!! 

In dit schema staan rode kolommen, dit zijn geen steken maar ik had geen andere manier om de extra losse in te 

voegen!!!!!! 
Kijk goed naar de uitleg van de steken!!! En lees de werkwijze!!! 

 
 

Telpatroon 

 

 
 

 



Werkwijze 

 

GOED LEZEN! EN STAP VOOR STAP VOLGEN!!!!! 
 

Basistoer 

 

Toer 2 

haak TPS 

 

Toer 3 

Heen 
stap 1   haak 4 TPS 

stap 2  sla 3 steken over  

stap 3  maak 4 TDS(omslag, tss, nogmaals draad door 2 lussen) in dezelfde steek 

stap 4  sla 3 steken over  

stap 5  haak 5 TPS 

stap 6  herhaal stap 2 t/m 5 nog 2 keer 

stap 7   haak no 1 TPS 

 

Terug 
stap 1  haal 5 keer door 2 lussen 

stap 2  haal door 1 lus(losse) 

stap 3  haal door 2 lussen 

stap 4   herhaal stap 2 en 3 nog 3 keer 

stap 5  haal 5 keer door 2 lussen 

stap 6  herhaal stap 2 t/m 5 nog 2 keer 

stap 7  haal 5 keer door 2 lussen 
 
Toer 4 

Heen 
stap 1  haak 4 TPS 

stap 2  haak nu 3 TSS op 1 losse tussen de TDS van de vorige toer(draad doorhalen, omslag, draad  

  doorhalen) 

stap 3  herhaal stap 2 nog 2 keer 

stap 4  haak 5 TPS 

Stap 5  herhaal stap 2 t/m 4 nog 2 keer 

stap 6  haak nog 5 TPS 
 
Terug 
Stap 1   haal 5 keer door 2 lussen 

stap 2  haal door 1 lus 

stap 3  haal door 4 lussen (haak 3 steken samen) 

stap 4  herhaal stap 2 en 3 nog 2 keer 

stap 5   haal door 1 lus 

stap 6  haal 5 keer door 2 lussen 

stap 7  herhaal stap 2 t/m 6 nog 2 keer 

stap 8  haal 5 keer door 2 lussen 
 
Toer 5 

Heen 
stap 1  haak 4 TPS 

stap 2  haak nu 3 TSS op 1 losse  tussen de TDS van de vorige toer (draad doorhalen, omslag, draad  

  doorhalen) 

stap 3  herhaal stap 2 nog 1 keer 

stap 4  haak 5 TPS 

Stap 5  herhaal stap 2 t/m 4 nog 2 keer 

stap 6  haak nog 5 TPS 
 

 



Terug 
Stap 1   haal 5 keer door 2 lussen 

stap 2  haal 2 keer door 1 lus  

stap 3  haal door 4 lussen (haak 3 steken samen) 

stap 4  haal door 1 lus 

stap 5  haal door 4 lussen (haak 3 steken samen) 

stap 6  haal 2 keer door 1 lus  

stap 7  haal 5 keer door 2 lussen 

stap 8  herhaal stap 2 t/m 7 nog 2 keer 

stap 9  haal 5 keer door 2 lussen 
 
Toer 6 

Heen 
stap 1  haak 4 TPS 

stap 2  haak nu 3 TSS op 1 losse  tussen de TDS van de vorige toer(draad doorhalen, omslag, draad  

  doorhalen) 

stap 3  haak 5 TPS 

Stap 5  herhaal stap 2 en 3 nog 2 keer 

stap 6  haak nog 5 TPS 
 
Terug 
Stap 1   haal 5 keer door 2 lussen 

stap 2  haal 3 keer door 1 lus  

stap 3  haal door 4 lussen (haak 3 steken samen) 

stap 4  haal 3 keer door 1 lus  

stap 5  haal 5 keer door 2 lussen 

stap 6  herhaal stap 2 t/m 5 nog 2 keer 

stap 7  haal 5 keer door 2 lussen 
 
Toer 7 t/m 38 
herhaal toer 3 t/m 6 
 
Toer 39  
haak op alle steken TPS, dus ook op ALLE lossen in toer 39 
 
Toer 40 
haak TPS 
 
afsluittoer 

 



 

goede foto's maken is ook een kunst :-p 


