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MarKiDini Cal 2019 – Deel 1 
 

 
Dit blok is gemaakt door Marjolein (designer) 

 
Ontwerp van: 

Muis Creations 
In samenwerking met: 

Kiki Dumoulin 
Dini Bleijenberg  
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Tunisch haken is heel simpel, als je vasten kunt haken dan kun je ook tunisch haken. Het is 
belangrijk dat je dit eerste gedeelte goed doorneemt, want iedere ontwerper heeft zijn eigen 
manier van werken en door ervaring heb ik geleerd wat voor mij het prettigste en het mooiste 
werkt. 

Youtube video        gemaakt door: Tania Leis 

Rechts handig  
https://www.youtube.com/watch?v=v5LN2FnmjJ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ZzClNynu0Wsnu8E71bmYCZge
T9AT6q08QioMxuAG4__ydHeb86DueOFA 

Links handig  
https://www.youtube.com/watch?v=Wm4FMR4MgRw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR28CflqB4zZH_QqsCNc208Bs
SVZtQ_TeassPsfAbdW1iHhKjH1Xi997ueI 

Schema lezen 

Een tunisch schema lezen is niet heel erg moeilijk. Hieronder zien jullie een voorbeeld van een 
schema welke we gebruiken in deze Cal. Het kan zijn dat jullie er 
breipatronen in of andere tunische schema’s in herkennen.  Maar 
alle schema’s zijn door onszelf gemaakt. 
 

Uitleg Schema  

Elke steek heeft zijn eigen vakje. 
 
De onderste en bovenste rij met getallen zijn de steken. De eerste 
en laatste lus zijn bij ons de kantsteken. De laatste kan ook een 
verbindingssteek met het  blok ernaast zijn.  

 
De getallen naast het schema zijn de toeren. Je hebt altijd een heengaande toer aan de 
rechterkant en een teruggaande toer aan de linkerkant. In dit schema is de teruggaande toer 
altijd hetzelfde, maar later gaan we daar ook verschillende dingen doen (zoals kabelen) in de 
teruggaande toer. Het tellen van de toeren doe je aan de rechter zijkant.  
 
De legenda van het schema is in het Engels omdat deze Cal de Engelse taal als basis heeft. Maar 
bij elk schema zal er ook een tabel zijn met een verklaring/uitleg van de steken aanwezig zijn en 
een lijst met de gebruikte afkortingen ( zie schema hieronder).  
 
Afkorting Engels Nederlands 

 Border / connection loop Kant- / verbindingssteek 

TSS Tuninsian Simple Stitch Tun. (basis)steek 

 Return stitch Teruggaande steek 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=v5LN2FnmjJ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ZzClNynu0Wsnu8E71bmYCZgeT9AT6q08QioMxuAG4__ydHeb86DueOFA
https://www.youtube.com/watch?v=v5LN2FnmjJ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ZzClNynu0Wsnu8E71bmYCZgeT9AT6q08QioMxuAG4__ydHeb86DueOFA
https://www.youtube.com/watch?v=Wm4FMR4MgRw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR28CflqB4zZH_QqsCNc208BsSVZtQ_TeassPsfAbdW1iHhKjH1Xi997ueI
https://www.youtube.com/watch?v=Wm4FMR4MgRw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR28CflqB4zZH_QqsCNc208BsSVZtQ_TeassPsfAbdW1iHhKjH1Xi997ueI
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Blok 1         gemaakt door: Marjolein 

We beginnen simpel zodat je de nog even kan oefenen met de spanning. Hieronder zie je niet 
het hele schema omdat alle toeren hetzelfde zijn. Daarom zie je alleen de eerste toeren.  
 

Uitleg patroon 

Om 32 lussen op je naald te krijgen moet je met een ketting beginnen van 31 lossen, want de lus 
die al op de naald zit telt ook mee. Begin direct achter de naald met opnemen. 
 

Return pass  

Tip: 
Als je vindt dat er teveel ruimte zit tussen de laatste steek en de kantsteek, dan kun je als volgt 
een aangepaste terugtoer maken: 

- In plaats van eerst door 1 lus te halen gaan we gelijk door 2 lussen halen. 
Dit zal ervoor zorgen dat je geen gaatjes krijgt wanneer je de rand eromheen gaat maken. 
 
Maak de basistoer af(toer 1 van het schema)(zie info bestand). Ga verder met het schema voor 
de overige toeren. 
 
Haak 12 toeren. 
 

Uitleg afsluittoer  

Om tunisch werk af te sluiten moet je een toer van halve vasten maken.  
 
Steek je naald onder het verticale stokje neem een draad op je naald en haal door 2 lussen. Je 
hebt wederom 1 lus op de naald. Herhaal dit voor alle steken. 
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De lijnen        YouTube video : 00.09.37min 

Er is niets vervelender dan blokken aan elkaar te haken. Gelukkig kun je met tunisch haken 
dingen meteen aan elkaar haken. We maken steeds de randen aan de rechterzijde en/of op het 
blok. Als alle blokken en de benodigde lijnen zijn gehaakt maken we de rand eromheen. 
 
ALLE VERTICALE RANDEN BESTAAN UIT 4 STEKEN EN 3 TOEREN OP DE BLOKKEN.  
Het aantal toeren dat je moet maken naast een blok hangt af van de blokken. 
 
Let op, er zijn meerdere manieren om de verbinding te maken! In deze deken gebruik ik ook 
meerdere manieren, omdat ik in de lijnen zo min mogelijk de verbindingen wil zien!!!! Lees dan 
ook goed hoe je moet aanhechten en verbinding. Na de blok 2 en 3 leg ik uit wat er anders is! 
 

Werkwijze Rand 

Bevestig je draad op de rechter bovenhoek van blok 1 aan de 
achterzijde! 
We gaan steken opnemen aan de achterzijde. Als je goed kijkt zie 
je een horizontaal draad achter de afsluitsteek, steek je naald in 
en haal een lus op. Herhaal dit voor alle steken. Je moet 31 
lussen ophalen (32 lussen op de naald). Dubbel check aantal 
lussen! Maak de terugtoer en maak nog 2 toeren.  
Maak een afsluittoer en hecht af. 
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Het tellen van de steken  

Het is mega belangrijk dat je op de juiste plaats aanhecht  op de lijnen. Daarvoor moet je eerst 
begrijpen wat de ‘steken’ zijn. Je telt je steken als alle lussen op de naald staan. Echter je hebt  
de eerste lus/werklus (die is er altijd) en je hebt de verbindingslus/kantsteek op je naald, deze 2 
lussen zijn GEEN PATROONSTEKEN!!!! Maar ze staan altijd op de naald, dat is waarom ze ook 
een andere kleur in het schema hebben. Ze zijn in het schema opgenomen, omdat je ze altijd 
meetelt als je de lussen op de naald telt. De verticale draadjes zijn de echte steken (zie foto 

 
 
Verticale draadjes = steek 
Het V-the is de eerste lus op de naald 
 
 

Aanhechten op de lijn       youtube video:00.20.30 

De steekmarkeerders zijn geplaatst op de laatste steek. Je moet aan de linkerzijde van je werk 
beginnen. Je telt ALLEEN de vertikale draadjes! 
Deze week moet je je markeerders plaatsen op de volgende steken: 
 13DE, 17DE STEEK 
 
Bevestig je draad aan de achterzijde en heb 1  lus op de naald(zie onder). Werk als volgt: 
Blok 2  steek 13  
The line steek 17 
Block 3 laatste steek 
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Blok 2     Video: 00.22.05   design: Marjolein 

Bij dit blok gaan we de geleerde steken in een patroon haken. 
Kijk goed naar het schema om te zien waar je moet wisselen van 
steek.    
 
Naam Engels Nederlands 

Border / 
connection loop 

 Kant- / verbindingssteek 

TSS Tun.Simple Stitch Tun. (basis)steek 

TPS Tun.Purl Stitch Tun. Averechtse steek 

TKS Tun. Knit Stitch Tun. Breisteek 

 Return stitch Teruggaande steek 

 

Aanhechten op de lijn 

 
 
Hecht je draad aan net rechts van de steekmarkeerder op de 13de steek. Je  hecht aan de 
achterkant aan (1 lus op de naald). Ik hecht als volgt aan: Ik maak een schuifknoop op de naald, 
steek de naald aan de achterzijde in, draad op de naald en haal door 
beide lussen. Dat is de eerste lus op de naald. 
**Uiteraard kun je je normale manier van aanhechten gebruiken 
zolang er maar 1 lus op de naald is. 
 
Neem 13 lussen op aan de achterzijde van je werk (zie foto) EN haal 
de laatste lus ook op aan de achterzijde van de kantsteek, je hebt nu 
15 lussen op de naald. Maak de terugtoer. Het zorgt voor een mooie 
verbindingslijn. 
 
Dit is de toer 1 van het schema (volgende pagina), haak het blok verder volgens het schema. Na 
de laatste toer haak je weer een afsluittoer. Hecht af en knip de draad af. 
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Werkwijze Rand        Video: 00.33.55 

Voor de lijn hecht je je draad aan de achterzijde van steek 17 (de 
2de steekmarkeerder).  
 
Neem 4 lussen gebruikmakend van de verticale stokjes aan de 
voorzijde (4 TSS) en NEGEER DAARBIJ DE AFSLUITTOER. 
 
Nu gaan we verbinding maken aan de achterzijde van het andere 
blok. Direct achter de kantsteek vindt je een verticaal draadje (zie 
foto), steek je naald in en haal een lus op, maak de teruggaande 
toer door gelijk door 2 lussen te halen. Op deze manier maken we 
een mooie lijn tussen het blok en de lijn. 
 
Haak 27 toeren, MAAR geen afsluittoer.  Hecht je draad af. 

We werken de bovenkant af als we klaar zijn met blok 3. 
 

Blok 3     Video: 00.37.50   design: Marjolein 

We gaan nog even verder met het spelen met de steken die we tot nu toe hebben geleerd.  
 
Hecht aan de achterzijde van de 13de  aan. Maak de basistoer, neem hiervoor 13 steken op aan 
de achterzijde van je werk zoals je bij de rand hebt gedaan. Dit is toer 1 in het schema, haak 
verder volgens het schema. En maak de afsluittoer na toer 27 en hecht af. 
 
afkorting Engels Nederlands 

 Border / connection loop Kant- / verbindingssteek 

TSS Tun.Simple Stitch Tun. (basis)steek 

TPS Tun.Purl Stitch Tun. Averechtse steek 

TKS Tun. Knit Stitch Tun. Breisteek 

 Return stitch Teruggaande steek 
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Werkwijze Rand         Video:00.48.23 

Hecht je draad aan op de rechter onderhoek van blok 1. Maak  ketting van 4 lossen. Maak de 
basistoer, haal 4 lussen op (5 lussen op de naald). Maak de verbinding met het blok weer aan de 
achterzijde. Maak de terugtoer. 
 
Haak in totaal 42 toeren. 
 

Toer 43  

 
Haak 4 TSS, ga nu door met het opnemen van lussen aan de achterzijde van je werk, neem zo 30 
lussen op ( 13 van blok 3, 4 van de lijn en 13 van blok 2) (35 lussen op de naald), neem een lus 
op in de kantsteek (36 lussen). Maak de terugtoer en maak nog 2 toeren en een afsluittoer. 
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Blok 4   Video: 00.55.07     design: Marjolein 

Bij dit blok heb je een kabelnaald of een extra haaknaald nodig! 
 
Ook met tunisch haken kun je kabels maken zoals je ze ziet bij het breien. Lees goed door wat je 
moet doen. Ik werk misschien anders dan andere ontwerpers. Ik gebruik TPS (averechtse steek) 
in al mijn kabels, omdat deze steek wat dieper ligt dan de TKS (breisteek). We beginnen met een 
heel erg eenvoudige kabel waarbij de kabels maar 1 kant op gaan. Zodat je goed kunt oefenen. 
Je kan daarom gelijk met het patroon beginnen. 
 
 

afkorting Engels Nederlands 

 TSS Tun.Simple Stitch Tun. (basis)steek 

TPS Tun.Purl Stitch Tun. Averechtse steek 

TKS Tun. Knit Stitch Tun. Breisteek 

 Border / connection loop Kant- / verbindingssteek 

 Return stitch Teruggaande steek 

 2TKS over 2 TPS right 2 TKS over 2 TPS rechts 

 

 

2 TKS over 2 TPS rechts  

Het symbool laat zien welke kant de breisteken op gaan. Als 
de toer is afgerond liggen de steken dezelfde kant op. 
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Uitleg Kabelen 

Kabelen is niets anders dan het kruizen van steken. De mooiste kabels krijg je door gebruik te 
maken van de TKS (breisteek). Kijk naar blok 2 daarin zie je deze steek meer naar voren ligt. De 
TPS (averechtse steek) ligt daarentegen juist wat naar achter. Dit is de reden dat ik bij de het 
kabelen hiervan gebruik maak. Daarom is het bij de meeste kabels zo dat je TKS voorlangs legt. 
In de legenda staat hoeveel TKS je over TPS moet leggen en welke kant op. Bij dit patroon gaat 
de kabel naar Rechts (dat teken is altijd Rood). 
 
Hecht je draad aan vlak voor de 5de steek van rechts op de lijn aan de achterzijde. Neem 30 
lussen op aan de achterzijde en een kantsteek (32 lussen). Dit is de 1ste toer van het schema, 
volg het schema en haak toer 2 en de heengaande toer van toer 3 en begin met de teruggaande 
toer, wanneer je het kabelteken bereikt handel je als volgt: 
 

Stap 1 : Haal nu 5 lussen (de 5de  lus is de werklus) van je naald.  

 

Stap 2 : Schuif de 2 lussen (TPS) het dichtstbij de naald op een 

(kabel)naald, leg deze aan de achterzijde van je werk 
 

Stap 3 : Neem de 2 volgende lussen (TKS) weer op de naald 

 

Stap 4 : Schuif de steken van de kabelnaald op de haaknaald 

 

Stap 5:  Neem de werklus weer op de naald 

 

Stap 6:  Haal 2 keer door 2 lussen 

 

Stap 7 : Haal nu 1 keer door 1 lus  

 

Stap 8 : Haal 2 keer door 2 lussen  

 

Stap 9 : Ga verder met de terugtoer  

 
LET OP: BIJ DE VOLGENDE HEENGAANDE TOER DAT JE DE STEKEN IN JUISTE VOLGORDE OPNEEMT. DE ACHTERSTE 

STEKEN WILLEN ZICH NOGAL EENS ‘VERSTOPPEN’. ALS JE DE TERUGTOER OMHOOG TREKKEN DAN ZIE JE ZE BETER. 
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Werkwijze Rand        Video: 01.18.50 

Maak de lijnen als hetzelfde zoals je deed na blok 3. Hecht je draad aan de achterzijde op de 
hoek van de lijn. Neem 4 TSS op en negeer daarbij de afhechttoer(aan de voorzijde). De laatste  
3 toeren hebben 34 steken(36 lussen op de naald). 
 
Veel plezier met het maken van de blokken! 
 
 
P.S. 
Zoals je op de foto kunt zien krult mijn werk ook aan de onderzijde. Dit is geheel normaal bij 
tunisch haken. Maar geen zorgen zodra we er een rand omheen maken is dat probleem 
opgelost. 


