
    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 14:
Vandaag haken we een kabelpatroon gecombineerd met waaiertjes. Dit was mijn aller-

eerste eigen patroon. Je kunt er ook een heel stoer kussen mee maken!

tunische steken

Toer 1 Haak 23 lossen, of een lossenketting die de gewenste lengte van jouw blok heeft. Let wel op 
dat je lossenketting een meervoud van 7 steken + 2 heeft. Haak 1 losse (keerlosse)
Toer 2 Haak een stokje in de tweede steek vanaf de haaknaald. Haak 1 stokje in ieder steek. Haak 1 
losse (keerlosse)
Toer 3 Haak in je eerste stokje een stokje. Haak in het tweede stokje een reliëfstokje voor (zie ook 
week 2). *Sla twee stokje over. Haak in het volgende stokje een waaiertje: twee stokjes, twee lossen, 
twee stokjes. Sla twee stokjes over, haak in de volgende twee stokjes een reliëfstokje voor.* Herhaal 
dit tot je nog zeven steken over hebt. Sla twee stokje over. Haak in het volgende stokje een waaier-
tje: twee stokjes, twee lossen, twee stokjes. Sla twee stokjes over, haak in het volgende stokje een 
reliëfstokje voor. Haak in het laatste stokje een stokje. Haak 1 losse (keerlosse).
Toer 4 Haak in je eerste stokje een stokje. Haak in het tweede stokje een reliëfstokje achter (zie ook 
week 2). *Haak in de twee lossen van het waaiertje nog een waaiertje: twee stokjes, twee lossen, 
twee stokjes. Haak in de twee reliëfstokjes een reliëfstokje achter.* Herhaal dit tot je nog zeven ste-
ken over hebt. Haak in de twee lossen van het waaiertje nog een waaiertje: twee stokjes, twee los-
sen, twee stokjes. Haak in het volgende reliëstokje een reliëfstokje achter. Haak in het laatste stokje 
een stokje. Haak 1 losse (keerlosse).
Herhaal toer 3 en 4 tot je blokje de gewenste hoogte heeft.
Laatste toer: Haak in je eerste steek een half stokje. Haak om het tweede stokje een reliëfstokje 
voor. *haak twee lossen, haak een vaste om de twee lossen van je waaiertje. Haak twee lossen, haak 
twee reliëfstokjes voor om de reliëfstokjes.* Herhaal dit tot je nog zeven steken over hebt. haak twee 
lossen, haak een vaste om de twee lossen van je waaiertje. Haak twee lossen, haak een reliëfstokje 
voor om het laatste reliëfstokje. Haak een half stokje op het laatste stokje.
Tip We haken deze toer met verschillende steken, om ervoor te zorgen dat de golvende bovenkant 
(veroorzaakt door de reliëfstokjes en de waaiertjes) rechtgetrokken wordt.



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!


