
 

De Shawl van Muis is een ontwerp van Marjolein Kooiman 

De Shawl van Muis – Week 1 

Ontwerpster: Marjolein Kooiman 

 

 



 

De Shawl van Muis is een ontwerp van Marjolein Kooiman 

Afmeting100cm x 240cm 

 

Materialen 

 

13 bollen van 50 gram/112mtr haaknaald 3-4 (Ik heb Scheepjes Donna gebruikt) 

 7 bollen van kleur 1 

 6 bollen van kleur 2 

Haaknaald 5.0mm met een kabel van 80-100cm. Ik heb een Knitpro gebruikt met een kabel van 80cm.  

Haaknaald 5.5mm met een kabel van 80-100cm. Ik heb een Knitpro gebruikt met een kabel van 80cm. 

Steekmarkeerders 

 

Voordat je begint met deze shawl, moet je de basistechnieken van het Tunisch haken al kennen. Deze basistechnieken 

worden niet uitgelegd in deze CAL. 

 

Werkwijze 

 

Je moet in elke toer meerderen. Ik heb daarvoor ‘draad over naald’ gebruikt. Je kunt ook in een steek in de 

kettinglossen insteken, of een TFS gebruiken. In de heengaande toer meerder je op 4 verschillende plaatsen; na 

de eerste steek, voor de laatste steek en aan beide zijden van de middelste steek. 

 

De eerste paar toeren worden stap voor stap uitgelegd. De meerderingen worden niet meer genoemd gedurende de rest 

van het patroon, maar deze moet je wel bij elke toer doen. 

De teruggaande toer is standaard (haal draad door 1 lus en de rest haal draad door 2 lussen). De laatste 3 toeren 

verschillen van de rest en worden in het patroon apart uitgelegd. 

 

De middelste steek is altijd een TSS!! 

 

Kleurwissel (KW) 
 

Heengaande toer 

Bij een KW aan het begin van de (heengaande) toer haal je de draad van de nieuwe kleur door de laatste 2 lussen van de 

teruggaande toer van de vorige toer. 

 

Teruggaande toer 

Bij een KW aan het begin van de teruggaande toer haal je de draad van de nieuwe kleur door 1 lus. 
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BIJ GEBRUIK VAN 3 KLEUREN 

 

De testers van mijn shawl hebben me gevraagd of er een mogelijkheid was om de shawl in 3 kleuren te maken. Dus heb 

ik een lijst gemaakt met 2 opties bij gebruik van 3 kleuren. De verschillen zijn gemarkeerd in het rood. 

WEEK 1 

Toer Steek 2 kleuren Optie 1 Optie 2 

1-20 Honey Comb 1 3 1 

21-25 Kruis ½ 1/2 1/2 

26-27 TSS 1 1 1 

28-33 Hor. Streep 2-1-2 3-1-3 2-3-2 

34-36 TSS 1 1 1 

37-46 Vert. Str. 2 2 3 

 

        

Deze shawl is gemaakt door David Coleman. Hij leidde het testteam. Door hem en de testers is mijn 

patroon verbeterd. Hij heeft de 3 kleuren optie 1 gebruikt.   
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Nuttige links naar YouTube 

 

Tunisian Crochet Increases - Horizontal chain increase (inc)Tunisian Crochet: Honeycomb Stitch Pattern 

https://youtu.be/nrQQS01vZK4 

 
 

Tunisian Crochet: Honeycomb Stitch Pattern 

https://www.youtube.com/watch?v=a4iZdvj-rvE... 

 

 
 

 

Tunisian Crochet Cross Stitch 

https://www.youtube.com/watch?v=E2wDVO8d2yE... 

 

 
 

Change Color in Tunisian Crochet 

https://www.youtube.com/watch?v=AJpX7bZuMLI 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnrQQS01vZK4&h=ATO5jKjoRU68I5gMN8eCLiQqMmt9t27zaNuJNngRY-Smz0O-Mb5q4Twa7_AKhRvZPbkOCZnqPzWAGmh7QsApytI3Grg4Qap5sa1rihq3ZplT3y3ro2yjakiWgJ8vtatQP3BBKSA&enc=AZNkAyyhbIyRH9FpUsEQnNv3x_OLMyoPdcP-XlUpHAHIgv2uaMusOefHJEp7q5Qc3h3U_l8Y-TyC4hW1VbBiN6aDTnDCa7fmLyYwr8tKimVCTcvFj9Wna2cY2SvuN3CuMYZK60FSfz79QlMO9MeQQErQq6nLlRVTUvPdfSTWlP2eAA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnrQQS01vZK4&h=ATO5jKjoRU68I5gMN8eCLiQqMmt9t27zaNuJNngRY-Smz0O-Mb5q4Twa7_AKhRvZPbkOCZnqPzWAGmh7QsApytI3Grg4Qap5sa1rihq3ZplT3y3ro2yjakiWgJ8vtatQP3BBKSA&enc=AZNkAyyhbIyRH9FpUsEQnNv3x_OLMyoPdcP-XlUpHAHIgv2uaMusOefHJEp7q5Qc3h3U_l8Y-TyC4hW1VbBiN6aDTnDCa7fmLyYwr8tKimVCTcvFj9Wna2cY2SvuN3CuMYZK60FSfz79QlMO9MeQQErQq6nLlRVTUvPdfSTWlP2eAA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnrQQS01vZK4&h=ATOcxpz6wkSZ6oRYydfwvaNEh-sKR2tQ9oVnHhao3VsVBUqS8UfxTtyL6Fr6QzbwomGcUsjOfRzbMK5Pb44L5cXQbor-FMAcSBIZgpfvGlHt7uRKaTyGv6Sq7TzKqkQ9w6nfdBA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da4iZdvj-rvE%26list%3DPLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27%26index%3D23%26t%3D83s&h=ATMqKr2URdy3kEDZ2Siu6hvYtVoE4K4HecTIkFgW2oB2A48X_cSOuO___tVVMcuGi8pA84CnkXvZH7cTls1MuNq-GcFIfOckk8Hei9PF1TcP5sn1RKWCIORxlR2LLyAterxgv60&enc=AZPj83ynWUHZ7CPPRe4plkuFk2EoOSmoSaWhr47NDSfvj1bB1Ixqo2SQ1LO1mGPoaDqYMSw3WdPS061Iw8FZoOvuLZBGTJKGJX3kRNZ-PQj2uunsMuPQsIDl-ihOMMkfIHjCXIDr6J89mG1Nx1FQ_YGsIkBi6VrVWX69pl270jBDSQ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Da4iZdvj-rvE%26list%3DPLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27%26index%3D23%26t%3D83s&h=ATNpbtrRmb2rr1nsz0RHqub6tSv7Zis248A3SWROfRR2PvBLsNrQq5v_N2DfeGwaFijWgtY3D-gR1xQ8hifNrI08-O3L6CJDAvZo8uU_bn75i_S8S27WY14oFw6YGPGMLQDiUYw
https://www.youtube.com/watch?v=E2wDVO8d2yE&list=PLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27&index=24
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE2wDVO8d2yE%26list%3DPLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27%26index%3D24&h=ATPD-9cGdvj6-81gmY0I0s9HAzzLj1CV9WN3Bn2dmNOT8TBCzGwPIRGCSMpNsvjrrrIlRTvmxt8aNVwygZ7UPP6eodmYVpwNltPRZgPGgwVmUDlop7FntTGhZedshtojOcoXfnw
https://www.youtube.com/watch?v=AJpX7bZuMLI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAJpX7bZuMLI&h=ATMALbKEnLZMGyO-nYRmnMcTwu5VfUyzzeMt5AGuhTIw8gupwXyKQj6Cmjjn8FIRg3U-NJgNASlvtK5sdRqzbMVDeYnHyL372o7iXNvhtV-zn-KxW1x16ovDuYLjwwbuAnt9uT0
https://youtu.be/nrQQS01vZK4
https://www.youtube.com/watch?v=a4iZdvj-rvE&list=PLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27&index=23&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=E2wDVO8d2yE&list=PLPFYdpWYXT42bCcjRpzcnM9ys5SgYzt27&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=AJpX7bZuMLI
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Instructies 

 

Haak 5 lossen 

 

Toer 1 

 
Steek in de 2

de
 losse vanaf de haaknaald, en elke volgende losse tot het eind en haal een lus op (5 lussen) en haak de 

teruggaande toer (draad door 1 lus, en dan door 2 lussen voor de rest van de toer). 

 

Toer 2 

 

Steken 
b  TSS  Tunisian simple stitch 

m  Meerdering 

i  Teruggaande steek 

 

i i i i i i i i i 

b m b m b m b m b 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Uitleg 
Stap 1  Sla de eerste steek aan de zijkant over (1

 
lus op de naald) 

Stap 2  Meerder (2 lussen op de naald)  

Stap 3  Haak een TSS (Tunisian simple stitch) op de tweede steek (3 lussen op de naald)  

Stap 4  Meerder (4 lussen op de naald)  

Stap 5  Haak een TSS (Tunisian simple stitch) op de middelste steek (5 lussen op de naald) 

Stap 6  Meerder (6 lussen op de naald)  

Stap 7  Haak een TSS (Tunisian simple stitch) op de 4
de

 steek (7 lussen op de naald)  

Stap 8  Meerder (8 lussen op de naald)  

Stap 9  Haak een TSS (Tunisian simple stitch) on de 5
de

 steek (9 lussen op de naald) 

 

Haak de teruggaande toer (draad door 1 lus, en dan door 2 lussen voor de rest van de toer) 
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 Toer 3 

 

De steken aan de zijkanten en in het midden blijven hetzelfde. De middelste steek is altijd een TSS (Tunisian simple 

stitch). 

 

Honey Comb 
b TSS  Tunisian simple stitch 

a TPS Tunisian purl stitch 

m  Meerdering  

i  Terug steek 

 

 

i i i i i i i i i i i i i 

b m a b a m b m a b a m b 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Uitleg 
Stap 1  Sla de eerste steek aan de zijkant over (1

 
lus op de naald) 

Stap 2  Meerder   (2 lussen op de naald)  

Stap 3  TPS     (3 lussen op de naald) 

Stap 4  TSS    (4 lussen op de naald)  

Stap 5  TPS     (5 lussen op de naald) 

Stap 6  Meerder   (6 lussen op de naald) 

Stap 7  TSS    (7 lussen op de naald) 

Stap 8  Meerder   (8 lussen op de naald)  

Stap 9  TPS     (9 lussen op de naald) 

Stap 10  TSS    (10 lussen op de naald)  

Stap 11  TPS     (11 lussen op de naald) 

Stap 12  Meerder   (12 lussen op de naald)  

Stap 13  TSS    (13 lussen op de naald) 

 

Haak de teruggaande toer (draad door 1 lus, en dan door 2 lussen voor de rest van de toer) 

 

 

Toer 4 

(17 lussen) 

Honey Comb 

b TSS  Tunisian simple stitch 

a TPS Tunisian purl stitch 
m  Meerdering (draad over of TSS in losse) 

i  Teruggaande steek 

 

i i i i i i i i i i i i i i i i i 

b m a b a b a m b m a b a b a m b 

 

 

Meerdering, TPS, TSS, TPS, TSS, TPS, meerdering, TSS, meerdering, TPS, TSS, TPS, TSS, TPS, meerdering, TSS 

 

Begin altijd met een meerdering, een meerdering voor de middelste steek en direct na de middelste steek en 

meerder ook altijd voor de laatste steek. 

Let op 

Wanneer je de meerdering hebt gemaakt na de middelste steek, moet je beginnen met dezelfde soort steek als die je hebt 
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gehaakt vlak voor de middelste steek (vóór de meerdering). Zo krijg je een spiegelbeeld. 

 
 

Toer 5 tot en met 20 

 

Honey Comb.  

Begin elke toer met een TPS (purl stitch) en het patroon ontstaat vanzelf. 

 

Toer 21 
 
Honey Comb.  

De teruggaande toer is met kleur 2, (haal je draad als eerste door 1 lus met kleur 2) 
Knip de draad niet af, laat het gewoon hangen. We halen deze draad weer op bij de volgende teruggaande toer.  

 

Omdat er nu een oneven aantal steken bestaat, moet je een extra meerdering maken voor het volgende gedeelte 

aan beide kanten. 

 

Volg het patroon met de gebruikelijke meerderingen. Alleen nu meerder je na 20 lussen 1x extra en na 70 lussen nog 1x 

extra. 

  

(87 lussen) 

  



 

De Shawl van Muis is een ontwerp van Marjolein Kooiman 

Kruissteek 
 

Gebruik een grotere haaknaald voor de kruissteek. 

 
 

i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i 

n n n n n n n n n n n n n n n n n 

 

Sla de eerste steek over, TSS in de volgende steek, TSS in de overgeslagen steek. * Sla de volgende steek over, TSS, 

TSS in overgeslagen steek * 

Herhaal * * tot en met het einde van de toer. Vergeet de meerderingen niet. 

 

Normale teruggaande toer met een kleurwissel. 

Knip de draad niet af. We halen deze draad weer op bij de volgende teruggaande toer. 

 

Toer 22 tot en met 25 

 

KRUISSTEEK met kleurwissel  
 

Aan het begin van de teruggaande toer (draad door 1 lus) wissel je van kleur. Je laatste kleur (van toer 25) is dan kleur 1 

Knip de draad niet af. We halen deze draad weer op bij de volgende teruggaande toer. 

 

(103 lussen) 

 

 

 
 

Toer 26 tot en met 27 
Ga verder met een kleinere haaknaald. 

 
Kleur 1 

 

TSS   KW met de laatste doorhaal (2 lussen) aan het einde van de teruggaande toer 27 

 

(111 lussen) 
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Toer 28 tot en met 33 

 

Horizontale strepen 
 

KW met de laatste doorhaal (2 lussen) aan het einde van de teruggaande TPS-toer 

 

Horizontale strepen 
Toer 28  TSS kleur 2 

Toer 29  TPS  kleur 2  Wissel van kleur  

Toer 30  TSS kleur 1 

Toer 31  TPS kleur 1  Wissel van kleur 

Toer 32  TSS kleur 2 

Toer 33  TPS kleur 2  Wissel van kleur 

 

(135 lussen) 

 

 
 

Toer 34 tot en met 36 

Kleur 1 

 

TSS   KW met de laatste doorhaal (2 lussen) aan het einde van de teruggaande toer 36 

 

(147 lussen) 
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Toer 37 tot en met 46   

Kleur 2 

 

VERTICALE STREPEN 

 

Steken 
a TPS Tunisian purl stitch 

c TKS Tunisian knit stitch 

i  Teruggaande steek 

 

i i i i i i i 

c a c a c a c 

 

Alle toeren zijn hetzelfde.  

 

Let op!! Vanwege de meerderingen, moet je wel elke toer met de andere steek beginnen.  

 

KW met de laatste doorhaal (2 lussen) aan het einde van de teruggaande toer 46. 

 
(187 lussen) 

 

 
 


