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Design:

Muis Creations
In samenwerking met:

Kiki Dumoulin
Dini Bleijenberg
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Over het patroon

Het patroon is gemaakt in samenwerking met Kiki Dumoulin en Dini Bleijenberg. De deken kan
in 3 verschillende maten worden. De exacte maat is echter geheel afhankelijk van je naald en
garen én de manier waarop je haakt. Het idee voor lay-out van de deken komt van Pinterest,
maar ik heb hem naar mijn eigen idee aangepast. De patronen zijn vaak gebaseerd op breipatronen. We hebben de patronen naar eigen inzicht aangepast naar tunische haken en naar de
deken.
Het patroon is geschikt voor beginnende tunische hakers die een uitdaging durven aan te gaan.
Dus ook als je nog nooit tunisch gehaakt hebt kun je meedoen.
Nodig

Deken
Small
Medium
Large

Maat in mtr
1.20x1.20mtr
1.30x1.85mtr
1.75x1.75mtr

Lijnen in mtr
500
750
1100

Rand in mtr
300
600
1200

Blokken in mtr
2100
3200
4800

1 basis kleur voor de lijnen en de rand
verschillende kleuren voor de blokken (naar eigen keuze 1/4/8 of allemaal restjes)
Een lange tunische haaknaald 6.5mm (geen kabel nodig!)
Steekmarkeerders
Kabelnaald of extra haaknaald
Schaar
Wol naald
Garen en haaknaald

Je kunt elk soort garen gebruiken dat jij wilt. Voor de small-deken heb ik gebruik gemaakt van
Elsa(zeeman) een combinatie van katoen en acryl in 2 kleuren en een 6.0mm haaknaald. Voor
de large-deken ben ik in mijn voorraad gedoken en vond allerlei kleuren Stylecraft Special DK en
een 6.5mm haaknaald.
Dini en Kiki hebben gebruik gemaakt van Saskia (Wibra) en Royal (Zeeman).
Hieronder vind je het aantal meters dat je ongeveer nodig hebt voor de verschillende blokken.
LET OP! Dit kan per individueel blok verschillen omdat de ene steek nu eenmaal meer garen
gebruikt als de andere.
deken
Merk
Randen/lijnen
blokken
haaknaald
1 small
50% coton/acrylic
1500mtr
1500mtr
6.0mm
2 medium
100% acryl(local yarn) 2500mtr
2700mtr
7.0mm
3 large
Stylecraft Special DK
3400mtr
3750mtr
6.5mm
Let op dit zijn gemiddelden! Per deel kan dit afwijken door het gebruik van verschillende steken.
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Wat ga je leren in deze Cal?

Deze Cal is geschreven voor beginners die een uitdaging durven aan te gaan. Er zal dus een stapvoor-stap methode zijn voor alles wat nieuw is. Ik maak gebruik van schema’s omdat als je
eenmaal weet hoe je een tunisch schema moet lezen dit heel eenvoudig is. Hieronder een korte
opsomming van wat er allemaal aan bod komt in deze Cal. Het is altijd verstandig om alle
instructies even te hebben door gelezen, want iedereen werkt weer anders.
Wat komt er aan bod?
- Basis van het tunische haken
- Verschillende steken
- Verschillende steekpatronen
- Entrelac techniek om de blokken gelijk te verbinden
- Tunische haakschema’s leren lezen
Om gelijk te beginnen staat hieronder de uitleg van het tunische haken. Je moet altijd een
proeflapje maken om de juiste naald te bepalen. Als je niet zoveel steken gebruikt kun je al
beginnen op een gewone simpele haaknaald.
Ter ondersteuning zijn er youtube video’s. Deze zijn gemaakt door Tania zij is Canadese en
spreekt daarom ook engels. Maar je kunt nederlandse ondertiteling aanzetten in Youtube.
Wij wensen jullie heel veel plezier met het maken van de Cal MaKiDini!
Marjolein, Kiki en Dini
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Proeflapje

Youtube link:
https://www.youtube.com/watch?v=PtWku6yYPv4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2YRwy0e8P
KEgmx-jTww3MLGH_4Qy2oQf1N6ixgICRhOLaIkO3aK2MpMhI
We beginnen met een proeflapje. Dit moet je zeker doen omdat je anders niet weet of je de
juiste naalddikte gebruikt. Probeer niet te strak te haken. Neem de tijd om de steek goed onder
de knie te krijgen, voordat je verder gaat met je deken! Omdat je naald 1-3 maten groter moet
zijn, is het altijd verstandig om een proeflapje te maken. We beginnen met de basissteek de
Tunische steek (tunisian Simple Stitch –TSS) genoemd.
Gebruik hiervoor garen van dezelfde soort maar een aparte bol zodat je alle steken hierop kunt
oefenen.
TOER 1 de basistoer
Heengaande Toer
Maak een ketting van 15 lossen, doe dit niet te strak. Draai de
ketting om zodat de achterkant zichtbaar is. Je ziet hier een
lusje in het midden van de losse. Je begint meteen in de eerste
losse achter de naald.

Deze neem je op de naald, draad omslaan en doorhalen. Je
hebt nu 2 lussen op de naald

Herhaal dit tot het einde van de ketting. Je hebt dan 16 lussen
op de naald!

Terug Toer
Draad omslaan en haal de draad door 1 lus van de naald, dit is de keerlosse. De rest van de
lussen doen we als volgt, draad omslaan en haal de draad
door 2 lussen! Herhaal dit tot je nog maar 1 lus op de naald
hebt.
Dit is de basistoer (foundation row) deze is altijd
hetzelfde en altijd het begin van elk tunisch haakwerk.
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TOER 2 en verder
Je ziet nu allemaal verticale stokjes, dat zijn de steken. Het
eerste stokje sla je ALTIJD over. Neem het tweede stokje van
rechts naar links op de naald, draad omslaan en haal de lus
op.

Gebruik alleen het voorste draadje.
Dit herhaal je voor alle steken, behalve de laatste steek.

Om een mooie rand te krijgen neem je 2 draadjes op je
naald (het voorste en het achterste draadje).
Draad omslaan en haal een lus op.(16 lussen op de naald)
Maak nu weer de teruggaande naald.
EEN TOER BESTAAT DUS UIT EEN HEENGAANDE EN TERUGGAANDE NAALD.
Herhaal dit ongeveer 5 tot 10 toeren. Pas op dat je werk niet
te strak wordt. Hier een voorbeeld van te strak! Ik heb
gewerkt met naald 4 zoals op het label van het garen staat.
Het werk krult en voelt aan als een plank. Deze krul krijg je er
niet uit met blokken.

Hier een voorbeeld van werk dat op een te grote naald wordt
gedaan. Er vallen grote openingen in het werk. Maar het krult
nu bijna niet meer.

Dit is hoe je proeflapje eruit moet zien. Het kan zijn dat je
werkt toch nog een klein beetje krult dat is normaal bij
Tunisch haakwer. Een randje vasten om het werk lost dit op.
Maak je proeflapje zo groot als jezelf wilt. Maar je hoeft niet
gelijk een sjaal te haken! De rest van de ervaring komt
vanzelf! HET IS BELANGRIJK DAT JE DE JUISTE MAAT NAALD VINDT!!!
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TPS - Tunisian Purl Stitch

Tunische Averechtse steek

De TPS lijkt op de TSS. Maar dan met de draad aan de
voorzijde.
Leg je draad aan de voorzijde van je werk

Steek je naald onder het vertikale stokje en doe je draad terug
naar achter

Draadomslag (YO) en haal een lus op

Herhaal dit voor alle steken (draad naar voren, haaknaald
insteken en lus ophalen). De laatste steek doe je hetzelfde als
bij de TSS, neem de 2 draadjes op en haal een lus op.
Tunisian Knit Stitch = TKS

Tunische Brei steek

Iedere steek heeft zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde
een horizontal stokje. Je moet je naald tussen de 2 draadjes
schuin naar achteren in steken (van voor naar achter van rechts
naar links) Niet tussen 2 steken in!!!

Herhaal dit voor alle steken behalve de kantsteek (neem de 2
draadjes op).
Je maakt hiermee een V, bijna hetzelfde als breien.
Herhaal di teen paar toeren.
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