
    1 bol durable cosy, of garen 
naar keuze
    Haaknaald 6, of haaknaald 
behorend bij het garen van 
jouw keuze 
     Weefnaald

Nodig:
ontwerp:
Siets aan de haak 

Week 13:
Vandaag haken we de stersteek. Deze steek is opgebouwd uit twee toeren, die samen 

leuke sterretjes vormen. Het is een erg bekende steek, maar wel wat lastig in het begin!

tunische steken

Toer 1 Haak 24 lossen, of een lossenketting die de gewenste lengte van jouw blok heeft. Let wel op 
dat je lossenketting een meervoud van twee steken + 4 heeft.
Toer 2 Haal een los op uit de tweede losse vanaf je haaknaald. Doe dit ook uit de volgende vier los-
sen. Je hebt nu lussen op je haaknaald. Haal dan je draad in een keer door alle lussen. Haak 1 losse. 
*Haal een lus op uit de losse die je zojuist gehaakt hebt, haal een lus op uit de zijkant van je vorige 
steek, haal een lus op uit de laatste losse die je voor je vorige steek gebruikt hebt, haal een lus op 
uit de volgende twee lossen. Je hebt nu 6 steken op je haaknaald. Haal in 1 keer door alle lussen en 
haak 1 losse.* Herhaal dit voor alle steken, haak in je laatste losse 1 half stokje. Haak 1 losse (keer-
losse)
Toer 3 Haak in je eerste steek een half stokje. Haak in ieder “oog” van je ster twee halve stokjes. Het 
oog wordt gevormd door de losse aan het einde van iedere serie lussen. Haak een half stokje in de 
laatste steek. Haak 1 losse (keerlosse)
Toer 4 Haak twee lossen. We gaan weer lussen ophalen. Haal 1 losse op uit de twee lossen, haal 3 
steken op uit de eerste drie steken. Haal je draad in een keer door alle lussen. Haak 1 losse. *Haal 
een lus op uit de losse die je zojuist gehaakt hebt, haal een lus op uit de zijkant van je vorige steek, 
haal een lus op uit de laatste losse die je voor je vorige steek gebruikt hebt, haal een lus op uit de 
volgende twee lossen. Je hebt nu 6 steken op je haaknaald. Haal in 1 keer door alle lussen en haak 1 
losse.*
Tip Je kunt deze toer niet beginnen met een half stokje zoals ik normaal doe. Dit komt omdat je in de 
lossen moet haken.
Herhaal toer drie en vier tot het blokje voor jou de goede hoogte heeft.



Afsluitende toer 
Let op Zorg dat de voorkant van je granny naar je toe ligt. Begin in een willekeurige hoek.  *Haak in 
de hoek 2 halve stokjes, 2 lossen, 2 halve stokjes. Haak op iedere steek een half stokje, haak in de 
hoek 2 halve stokje, 2 lossen, 2 halve stokjes. Verdeel 22 halve stokjes over de zijkant van je haak-
werk.*. Herhaal ** nog 1 keer. Je hebt nu 26 steken aan iedere zijde. Sluit de toer met een halve 
vaste in je eerste halve stokje. Hecht af en block je granny. 

ontwerp:
Siets aan de haak 

tunische steken

eind resultaat 

Ik zou het leuk vinden om jullie vorderingen te zien op facebook, of op het forum van
knitenknot.nl. Tot volgende week!


