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MarKiDini Cal – Deel 2 
 

 

Blok gemaakt door Jacqueline (tester) 

Ontwerp van: 

Muis Creations 
In samenwerking met: 

Kiki Dumoulin 
Dini Bleijenberg 
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Deze week maken we blok 5 t/m 8 inclusief alle lijnen die daar bij horen. Hiermee maken we 
een groot vierkant welke je ook kunt gebruiken als kussen. Je hoeft dan alleen nog even de 
missende lijnen te haken. 
Het schema van blok 5 ziet er behoorlijk ingewikkeld uit, maar zodra je gaat haken is het een 
kwestie van goed tellen. Blok 6 is een ontwerp van Dini, haar allereerste ontwerp en schema. 
Blok 7 bevat 1 van mijn favoriete steekpatronen. En in blok 8 leer je een vlechtkabel te maken. 
Veel plezier met deze week.   
Alle blokken worden afgesloten met een afsluittoer! 

De lijnen 

Dit schema geeft aan waar je de lijnen haakt na elk blok. Het aanhechten gebeurt steeds op de 
manier zoals geleerd in week 1. 
 

Na blok Naast blok Op blok  afsluittoer 

5 5 5 Ja 

6  6 Ja 

7 6/7  NEE 

8 8 7/8 ja 

 

Youtube Video        gemaakt door: Tania Leis 

Rechtshandig  

https://youtu.be/7uh2suOIniU 
 

Linkshandig  

https://youtu.be/El1TWyajAXM 
  

https://youtu.be/7uh2suOIniU
https://youtu.be/El1TWyajAXM
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Proeflapje 

Tunisian Reversed Stitch – TRS  Tun. Omgekeerde Steek 

We starten met een nieuwe steek, de TRS. Dus grijp je proeflapje en start met oefenen. LEES DE 

INSTRUCTIE GOED WANT DEZE STEEK WERKT ENIGSZINS ANDERS DAN DE ANDERE STEKEN.  
 
De steek is een TSS maar dan gemaakt aan de achterzijde van je 
werk.  
 
Voordat je begint met de steek moet je eerst even een toer TSS 
maken. 
 
Je werkt aan de zchterzijde van je werk. Zoek het verticale stokje aan 
de achterzijde, steek je naald van rechts naar links in en haal een lus 
op. 
 
DEZE STEEK LAAT ZICH ZIEN IN DE TOER ONDER DE HUIDIGE TOER ZIEN. 
Als je een aantal toeren hebt gedaan, probeer dan het volgende even uit. 
 

Openingen maken 

Het is 1 van de vele manieren om openingen (ajour) te creëren in je haakwerk. Probeer dit even 
uit want we hebben nog 2 nieuwe symbolen in het schema. Het eerste symbool is een omslag 
(YO)  maken, deze omslag geldt als steek. Het tweede symbool geeft aan waar je moet insteken. 
 

Toer 1  

TSS, DRAADOMSLAG EN SLA EEN STEEK OVER (VAN DE VORIGE TOER), TSS. Herhaal dit voor alle steken. Zorg 
ervoor dat je begint en eindigt met een TSS. Maak de terugtoer, de omslag is ook een lus. 
 
Voor de volgende toer moet je naar de legenda (zie blok 5) kijken. Daar 
staat waar je moet insteken. Dat kan zijn: 

- In de opening van de omslag (insteken als een TKS) 
- In de terugtoer 
- Of je moet het voorste draadje van de omslag opnemen (als TSS)  

Bij dit blok moeten we de eerst optie gebruiken.  
 

Toer 2   

TSS, TKS in de opening van de draadomslag, herhaal voor alle steken. 
 
Herhaal deze toeren een aantal keer. Vergeet niet een steek over te slaan als je een YO op je 
naald neemt anders meerder je steken. 
 
LET OP!! ZORG VOOR EEN GOEDE DRAADSPANNING, ANDERS WORDEN DE OPENINGEN TE GROOT!   
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Blok 5          design: Marjolein  

Dit is een groot blok. Ik vond dit breipatroon op Pinterest. Ik 
heb hem omgezet naar een tunisch haakpatroon en voor deze 
deken aangepast en in schema gezet.  
 
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 

TRS Tunisian Reversed Stitch  

YO Yarn Over Draad omslag 

 Into space  In de opening  

 Return stitch terugsteek 

 

Basistoer  

Bevestig je draad op de rechter onder hoek van je werk en maak een ketting van 47 lossen. 
Neem de lussen op (begin direct achter de naald) en maak de verbinding (49 lussen). 
Volg het schema op de volgende  2 pagina’s. 
 

TIPS 

Misschien ziet het schema er indrukwekkend uit, maar denk dan aan het volgende: 
- Elk vierkantje is een steek 
- Een toer heeft een heen- en teruggaande rij 
- Blijf je steken tellen 
- Toer 1 is de basistoer 

 
 
 
  



Copyright 2019 Marjolein Kooiman Pagina 5 
 

  



Copyright 2019 Marjolein Kooiman Pagina 6 
 

  



Copyright 2019 Marjolein Kooiman Pagina 7 
 

Blok 6           design: Dini 

Het maken van mooie patronen is eigenlijk niets meer dan spelen met steken. Dini heeft dit 
mooie patroon voor jou ontworpen, en je kent alle steken. 
 
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 

 

Basis Toer  

Bevestig je draad 30 steken vanaf links op de lijn van blok 5.  
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Proeflapje  

Deze combinatie van steken geeft een heel mooi patroon. Je geeft een mooie structuur aan je 
werk. De combinatie van deze steken kan heel goed gebruikt worden tussen 2 patronen. Ik heb 
deze steek geleerd van Kim Guzman. Het staat in haar boek 101 Tunisian stitches, uiteraard heb 
ik mijn eigen draai er aan gegeven. 
 

Ster Steek     Star Stitch 

Je steekt je naald onder de steken door zoals bij de TSS. 

Toer 1  

Heengaande toer  

Stap 1 ga met je naald onder de 3 volgende vertical stokjes door 
Stap 2 haal een lus op (2 lussen) 
Stap 3  YO (3 lussen) 
 
Stap 4 ga met je naald onder dezelfde 3 volgende verticale stokjes door 
Stap 5 haal een lus op (4 lussen) 
 
Herhaal stap 1 t/m 5 voor alle steken. Als je minder dan 3 steken over houdt voor de kantsteek 
haak deze dan in gewoon TSS.  
 

Teruggaande toer  

Maak een gewone terugtoer maar let op dat je steeds door maar 2 lussen 
heen gaat.  
 

Row 2  

TSS 
 
Herhaal deze 2 toeren een paar keer. De Toer met TSS ertussen is zeer belangrijk voor dit 
patroon. 
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Blok 7          design: Marjolein 

Ik heb moeten improviseren voor het symbool van de stersteek. 
  
Afkortingen  Engels Nederlands 

 Border / connection loop Kant- / verbindingssteek 

TSS Tun.Simple Stitch Tun. (basis)steek 

TRS Tun. Reversed Stitch Tun. Omgekeerde steek 

3tog 3 together 3 samenhaken 

 

Basis Toer  

Bevestig je draad na de 4de steek van de lijn van rechts. Neem 
30 lussen op en maak de verbinding (32 lussen). Volg het 
schema. 
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Kabels maken 

We gaan weer een kabel haken. Nu gaan we nu kabels maken die beide kanten op gaan. De 
kabel naar rechts hebben we al gemaakt in blok 4. Het enige verschil is aan welke kant van je 
werk je de kabelnaald moet liggen. Het kan gemakkelijker zijn om de steken al in de 
heengaande toer te kruizen omdat je in het schema ziet welke steken je moet kruizen. Het 
maakt niet uit of je de steken in de heen- of teruggaande toer kruist.   
 

Engels Nederlands Kabelnaald 

left links Aan de voorzijde 

right  rechts Aan de achterzijde 

 
Omdat ik TPS gebruik in de kabels is het heel makkelijk te zien wat je moet doen. Als je de 
haaknaald uit de lussen haalt gaan de TKS naar de voorzijde en de TPS naar achterzijde van je 
werk. De 2 steken (het aantal kan verschillen) die het dichtste bij de haaknaald zitten, gaan op 
de kabelnaald. TKS steken leg je aan de voorzijde van je werk en zijn het TPS steken dan leg je ze 
naar achteren. VERGEET NIET DE LOSSE TUSSEN DE GEKRUISTE STEKEN(TPS EN TKS)  TE MAKEN, ZOALS IN BLOK 

4. 

Blok 8          Design: Marjolein 

Basistoer  

Bevestig je draad na de 4de steek op de lijn van blok 5. Neem 13 lussen op (15 lussen). Volg het 
schema op de volgende pagina 
 
LET ER OP WELKE STEKEN JE MOET KRUIZEN!! 
 
afkorting engels vertaling 

 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 

 Left  Links  

 Right  Rechts  
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