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MarKiDini Cal – Deel 3 
 

 
Dit blok is gemaakt door Esther (tester) 

 
Ontwerp van: 

Muis Creations 
In samenwerking met : 

Kiki Dumoulin 

Dini Bleijenberg  
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Deze week maken we de blokken 9 t/m 12 inclusief alle lijnen. Dit is de start van het tweede 
grote vierkant. Blok 9 is weer een blok met een kabel, ik heb dit patroon al eens gebruikt in een 
vest. Blok 10 is het meest gebruikte patroon om een rand mee te haken. Het krult niet en ziet er 
mooi uit. Blok 11 en 12 zijn ajour-patronen. Alle patronen/schema’s zijn door Marjolein 
gemaakt. Ik hoop dat jullie er veel plezier van hebben. 

Youtube link        Ggemaakt door: Tania Leis 

Rechts-handig  

https://youtu.be/xOLaLJixZ0U 
 

Links-handig  

https://youtu.be/mygnwxrvyeQ 

De lijnen 

 
Na blok Naast blok Boven block  Afsltuittoer  

9 9 9 Ja 

10 10  NEE 

11  10/11 Ja  

12 11/12 12 Ja  

 
  

https://youtu.be/xOLaLJixZ0U
https://youtu.be/mygnwxrvyeQ
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Blok 9   klein vierkant     design: Marjolein 

Dit blok bevat een 3 steken kabel. Bij deze kabel kruis je 2 TKS over 1 TPS ipv 2 TPS.  Je kunt 
hierbij proberen om geen kabelnaald te gebruiken, maar mag uiteraard wel. LET OP In het 
midden wordt wel een 2TKS over 2TPS gebruikt. 
 
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 

YO Yarn Over Draad omslag 

 Return stitch Teruggaande steek 

 left Links    

 right Rechts  

 
 

Basistoer  

Bevestig je draad op de rechts onderaan.  
Maak een ketting van 30 lossen, begin gelijk achter de naald met op nemen van de lussen. Maak 
de verbinding. (32 lussen) 
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Het aanhechten van blok 10 en 11 

  
 
Hecht je draad aan de achterzijde vanaf links tussen: 
Blok 10 steek 13  
De lijn  steek 17 
Blok 11 5de steek vanaf rechts 

Blok 10  rechthoek      Ontwerp : Marjolein 

Deze steek wordt heel veel gebruikt voor randen omdat hij niet krult! Het is ook een mooi 
patroon voor een sjaal of trui. Het patroon bestaat uit 2 en gaat over 2 toeren. 
Ik heb weer maar een paar toeren in het schema gezet omdat je 
toer 2 en 3 aldoor moet herhalen. 
 
Afkorting Engels Nederlands 

 Border / connection loop Kant- / verbindingssteek 

TSS Tun.Simple Stitch Tun. (basis)steek 

TPS Tun.Purl Stitch Tun. Averechtse steek 

 

Basistoer  

Bevestig je draad op de lijn boven blok 9, steek 13 vanaf de linkerkant. Neem de lussen op aan 
de achterzijde en maak de verbinding (15 lussen). Volg het schema, herhaal toer 2 en 3 totdat je 
27 toeren hebt gemaakt. Maak de afsltuittoer en maak de lijn 
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Blok 11  rechthoek      design: Marjolein 

Dit blok is een ajourpatroon. Het is 1 van de vele manieren om gaatjes in je werk te maken. Let 
goed op het schema! In de heengaande toer haken we 2 steken samen en hebben dus aan het 
einde minder steken op de naald! Dit is correct we maken in de terugtoer een extra losse om 
hierin in de volgende toer een steek op te nemen 
 
Naam Engels Nederlands 

 Border / connection loop Kant- / verbindingssteek 

TSS Tun.Simple Stitch Tun. (basis)steek 

TRS Tunisian Reversed Stitch Tun. Omgekeerde steek 

 Into open space In de opening  

TOG Together  Samen haken  

 Return stitch Terugsteek  

CH Chain  Losse  

 

2 TOG  

Steek je haaknaald onder de 2 volgende verticale stokjes en 
haal een lus op 
 

CH – 1 losse    

Hiermee compenseer je de minderingen van de heengaande toer. Haal door 1 lus. 
 

Basistoer  

Bevestig je draad na de 4de steek van rechts, neem 13 
lussen op en maak de verbinding (15 lussen).  
  



 

Copyright 2019 Marjolein Kooiman week 3 - Pagina 7 
 

 

Toer 5/7/13/15/21/23  

Als je alle steken hebt opgenomen en de 
verbinding hebt gemaakt heb je 11 lussen op de 
naald. 
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Blok 12  rechthoek      design: Marjolein 

Nog een ajourblok, maar op een andere manier. Ik heb deze manier geleerd van Kim Guzman. 
Uiteraard heb ik er een eigen draai aan gegeven. 
 
afkorting Engels Nederlands 

 Border / connection loop Kant- / verbindingssteek 

TSS Tun.Simple Stitch Tun. (basis)steek 

 On top of cluster Op de groep samengeh. steken 

 On return stitch Op de terugsteek 

CH Chain losse 

 

Basistoer   

Hecht je draad aan tussen de 4de en 5de steek op de lijn boven blok 11. Neem de lussen op aan 
de achterzijde van de lijn en maak de verbinding (32 lussen). Volg het schema op de volgende 
bladzijde. 
 

Teruggaande toer  van de toeren 2/5/8/11   CH, 3TOG, CH  

Na de verbinding!! Haal door 2 lussen *HAAL DOOR 1 LUS, HAAL DOOR 4 LUSSEN, HAAL DOOR 1 LUS, HAAL 

2 KEER DOOR 2 LUSSEN*  herhaal **  tot je nog 1 lus op de naald hebt 
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