
Discover the Seasons – week 23 

 
Deze week gaan we een blok met  de bobble-stitch maken. Ook dit is mogelijk met tunisch haken. Na lang zoeken en 

proberen heb ik uiteindelijk voor een rechtpatroon gekozen omdat ik anders niet mooi uitkwam met het aantal steken.  

 

 

 

 



Blok 88  20x20  kleur A 
 
Dit blok komt op blok 87 en naast blok 86. Hecht aan op de rechterbovenhoek van blok 87. 

TSS tunisian simple stitch  tunische steek 

TDS Tunisian double stitch  tunisch stokje 

 

 



Werkwijze 
 
Basistoer 
 
Toer 2 
stap 1  2x TSS 

stap 2  draad omslag 

stap 3  steek naald door steek als tks  

stap 4  haal je draad op 

stap 5  draad nogmaals door 2 lussen 

stap 6   herhaal stap 2 t/m5(is TDS) nog 3 keer IN DEZELFDE steek(is Bobble) 

stap 7  haal je draad nog 1 keer door 4 lussen op de naald 

stap 8  4x TSS 

stap 9   herhaal stap 2 t/m 7 tot het einde van de naald. Je eindigt met 2 TSS ipv 4 
 
Toer 3 t/m 5 
TSS 
 
Toer 6 t/m 20 
Herhaal toer 2 t/m 5. Je eindigt met 2 toeren TSS ipv 3. 
 

 

 



Blok 89   20x20  kleur C 
 
Dit blok komt op blok 86 en naast blok 84. tel 10 steken vanaf de rechterbovenhoek van blok 86 en hecht aan in de 

elfde steek. 
 
Gebruikte Steken 

 

 
Telpatroon 
de terugtoer is standaard 
 

 



Werkwijze 
 
Toer 1 
Basistoer 
 
Toer 2 en 3  
TSS 
 
Toer 4 
* 3 TSS, omslag op de naald, sla 1 steek over*, herhaal * * tot het einde van de toer. Je eindigt met 1 TSS 
 
Toer 5 
stap 1  haak 2 TSS samenhaken 

stap 2  TSS op losse 

stap 3  omslag op de naald 

stap 4  TSS op dezelfde losse 

stap 5  haak 3 TSS samenhaken 

stap 6   herhaal stap 2 t/m 5 tot het einde van de toer.  

Stap 7  sla de laatste steek over!  
 
Toer 6 t/m 9 
TSS 
 
Toer 10 t/m 20 
herhaal toer 4 t/m 9. Je eindigt met 3 Toeren TSS ipv 4  

 

 



Blok 90  10x10  Kleur C 

 

Dit blok komt op blok 84 en naast blok 85. Tel 10 steken vanaf de rechterbovenhoek van blok 84 en hecht aan in de 11e  

steek. 

 

Haak geheel in TPS tunisian purlt stitch  tunische averechtse steek 

  

 

Blok 91  10x10  Kleur B 

 

Dit blok komt op blok 90 en naast blok 85. Hecht aan op de rechterbovenhoek van blok 90 

 

Haak geheel in TKS  tunisian Knit stitch tunische breisteek  

 

 

 

 

Blok 92  20x20  Kleur D 

GOED LEZEN!!!! ANDERS MEERDER JE STEKEN!!!! 

 

Dit blok komt op blok 84/89 en naast blok 90/91. Tel 10 steken vanaf de rechterbovenhoek van blok 89 en hecht aan in 

de 11e  steek. 

 

Haak geheel in TFS  tunisian Full stitch tunische wafelsteek 

 

Uitleg TFS 
 

Bij deze steek haak je niet op de steken maar ertussen! 

 

Toer 1 
basistoer 

 

Toer 2 
steek meteen tussen de eerste en tweede steek je naald naar achter en haal je draad op. Ga hiermee door TOT de laatste 

steek!!!!!!! De opening tussen de laatste steek en de zijkant haak je niet!!!!!!! 
 

Toer 3 

!!!!!!Sla de eerste opening over!!!!!! Haak verder als toer 2, dus iedere keer insteken tussen 2 steken. !!!!!!! De 

opening tussen de laatste steek en de zijkant haak je nu juist WEL!!!!!!! 

 
Toer 4 t/m 20 
herhaal toer 2 EN 3 

 

Let op dat je steeds toer 2 EN 3 herhaalt anders meerder je!! 

 

 


