
Discover the Seasons – week 26 

 

Dit is de laatste week van de Cal! Ik hoop dat je genoten hebt van alle tunische steken/patronen die Manon, Carla en ik 

hebben bedacht. Ik heb er in ieder geval weer veel van geleerd en ben nu ook weer een stap verder met het bedenken 

van tunische patronen. 

 

Dankwoord 
Ik kan natuurlijk niet aflsuiten zonder mijn team en alle hulpkrachten te bedenken. Allereerst natuurlijk Carla en Manon 

die mij hebben geholpen bij het ontwerpen van de blokken. Dan wil Elmora Looyé bedanken voor al het vertaalwerk 

wat zij heeft gedaan. Dan wil ik mijn testhakers bedanken, met name Dini Bleijenberg, Manon, Carla en ook 

Annemieke. En voor alle steun en support wil ik Marian hartelijk danken.En dan wil ik als laatste David Coleman 

danken, voor zijn tijd en geduld om al mijn engelse vertalingen te controleren. David is een zeer ervaren tunische haker 

en heeft ook nog een aantal fouten uit mijn patronen weten te halen. Mijn dank hiervoor is dan ook groot. 

 

De deken 
 

Deze week gaan we een rand om de deken haken. Dit is over het algemeen nodig bij tunisch haken om het krullen tegen 

te gaan. Ik geef jullie een aantal mogelijkheden en als laatste zal ik mijn rand laten zien en uitleggen hoe je hem moet 

maken. Het is wel een heel erg bewerkelijke rand, maar ook hierin komt weer iets nieuws. 

 

Optie 1 
 

Deze is wel heel simpel gewoon een rand van vasten eromheen haken. Heel erg simpel maar ook erg effectief. En of je 

er nu 1, 2 of 10 rondes omheen haakt dat is jouw keuze. 

 

Optie 2 

Je kan uiteraard ook een meerkleurige rand maken, dat zou in allerlei gewone haakpatronen kunnen. Het is maar net wat 

jij mooi vind. 

 

Optie 3 
Een rand in 1 kleur in een tunische combinatie steek. Hiermee bedoel ik een combinatie van bijvoorbeeld  

1 TSS/ 1 TPS(Honey Comb) 

1TKS/1 TPS(seedstitch) 

2 TKS/2TPS(double seedstitch) 

enz 

 

Optie 4 
Mijn keus is om een honey Comb te doen maar dan in 2 kleuren. Ik maak gebruik van de kleurwissel-techniek. Je kunt 

dat ook toepassen als je een graphgan maakt. Dit is een deken waarbij er een patroon in wordt gehaakt.   

Het gaat erom dat je de draden om elkaar draait bij het haken, want dan krijg je geen gaten tussen de kleuren. 

 

Ik heb maar 2 kleuren gebruikt omdat de rest op was, maar je kunt natuurlijk ook alle 4 de kleuren gebruiken als je dat 

mooi vindt.  

 

 



Werkwijze Honey Comb rand in 2 kleuren 

 
Ik ben begonnen aan de bovenkant van blok 68. 

 
Haak een ketting van 6 lossen in de kleur die je aan de buitenzijde wilt hebben. 

 
Haak de basistoer 

 
toer 2 
heen 

stap 1 TSS 

stap 2 TPS 

stap 3 TSS 

KLEUR 2 

stap 4 TPS 

stap 5 TSS 

stap 6 TPS 

stap 7   maak de aanhechting met de deken zoals je gewend bent. 

 
terug 

stap 1 haal 3 keer door 2 lussen. 

Stap 2 leg je draad van kleur 2 over kleur 1 naar rechts en laat hem daar liggen 

stap 3 haak verder teruggaande 

 
toer 3 
heen 

stap 1 TPS 

stap 2 TSS 

stap 3 TPS 

Laat je draad van kleur 1 gewoon naar beneden hangen.  

KLEUR 2 
pak je draad op. Deze gaat nu automatisch weer over de eerste kleur heen.  

stap 4 TSS 

stap 5 TPS 

stap 6 TSS 

stap 7   maak de aanhechting met de deken zoals je gewend bent. 

 
terug 

stap 1 haal 3 keer door 2 lussen. 

Stap 2 leg je draad van kleur 2 over kleur 1 naar rechts en laat hem daar liggen 

stap 3 haak verder teruggaande 

 
Hiermee ga je door totdat je bij de hoek bent. 

 
DE HOEKEN 

 
toer 1 

haak gewoon het patroon op. Je kunt nu niet meer aanhechten aan de deken, maar je moet dat toch even doen op de 

steek op de hoek. 

 
Haal voor de terugtoer nu eerst even door 1 lus en daarna weer door 2! 

 
toer 2 en 3 

Haak gewoon 2 toeren in het patroon door zoals je het aldoor al deed. 

  



 
Toer 4 

LET HIER GOED OP!!!!! 

Haak kleur 1 gewoon op!! 

 
MET KLEUR 2 MAAK JE EEN AFSLUITTOER VAN HALVE VASTEN EN LAAT DE DRAAD HANGEN!!! 

 
haak met kleur 1 een teruggaande toer. 

 

Toer 5 t/m 7 

ALLEEN MET KLEUR 1 

haak het patroon op en neem voor de zijkant ook hier weer een extra steek op zoals in de eerste hoektoer. 

 
Gewoon teruggaande toer 

  

Haak nu een afsluittoer in kleur 1. En draai je werk een kwartslag 

 
toer 8 t/m 10 

een basistoer op de zijkanten van de toeren van kleur 1.  

 
LET OP zorg dat je maar 3 steken hebt oftewel aan het einde van de heengaande toer 5 lussen op de naald. 

 
haak nog 2 toeren 

 
Toer 11 

neem nu ook weer kleur 2 mee. 

Je maakt voor kleur 2 een basistoer. 

 
Wissel van kleur zoals je al deed. 

 
Je kan nu gewoon weer het patroon doorhaken tot de volgende hoek en daar herhaal je de hoektoeren weer. 

 

 


