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Benodigdheden: 
• Tunische haaknaald 10 of  12 

• 1 Bobbiny junior 

Gebruikte steken: 

• Tunische basissteek 

• Tunische ribbelsteek 

• De video uitleg van de ribbelsteek vind u hier:  

https://www.youtube.com/watch?v=MpeWMzc6Dlk 

Werkwijze:  
We beginnen met de tunische basissteek, pas in toer 3 starten we met de 
tunische ribbelsteek. 
Start met een ketting van 20 lossen. 
Toer 1:  
Steek nu de haaknaald in de 2de losse vanaf  de haaknaald. Om te bepalen wat 
nu de 2de losse is, kun je kijken waar je werkdraad uit komt. De losse waar je 
werkdraad uit komt, die sla je over, de eerstvolgende is de 2de losse vanaf  de 
haaknaald. Steek in, maak een omslag met de haaknaald en neem de draad 
mee door de steek. Laat de omslag op je haaknaald staan. Je hebt nu 2 lussen 
op je haaknaald. * Steek in de volgende losse, maak een omslag met de 
haaknaald en neem de draad mee door de steek. Laat de omslag op je 
haaknaald staan *. Herhaal *tot*, tot het einde van de toer. In totaal heb je nu 
20 lussen op je haaknaald staan. 
Toer 2 teruggaande toer :  
Maak een omslag en haal de omslag door 1 lus op je haaknaald. * Maak een 
omslag en haal door 2 lussen op de haaknaald*. Herhaal *tot*, tot het einde 
van de toer tot je weer 1 lus op je haaknaald hebt staan. 
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Toer 3: * Steek je haaknaald van rechts naar 
links onder het 2de verticale streepje heen. Maak 
een omslag en haal de omslag onder het streepje 
door. Laat de lus op je haaknaald staan. Draai de 
haaknaald met de punt naar de binnenkant, steek 
vervolgens de haaknaald onder het volgende 
verticale streepje van links naar rechts. Maak 
een omslag en haal de omslag onder het streepje 
door en laat de lus op je haaknaald staan*. 
Herhaal nu *tot*, tot je 19 lussen op je haaknaald 
hebt staan. Nu haak je als laatste nog de kantsteek 
voor een mooie zijkant. Steek hiervoor in de 
laatste verticaal lus die je ziet en in de lus die daar 
achter aan de zijkant zit, je hebt nu 2 lussen op je 
haaknaald staan, maak een omslag en haal de 
omslag door deze 2 lussen. 
Toer 4: Teruggaande toer is steeds gelijk aan 
toer 2. 
Toer 5: Herhaal toer 3. 
Blijf  toer 3 en 2 herhalen totdat je hoog genoeg 
bent, nu haken we nog 1 toer om het werk mooi 
af  te kanten. 
Laatste toer: Steek je haaknaald van rechts 
naar links onder het 2de verticale streepje heen. 
Maak een omslag en haal de omslag onder het 
streepje door, haal de omslag ook meteen door de 
lus op je haaknaald, zodat je 1 lus op de naald 
overhoud. Steek nu de haaknaald onder het 
volgende verticale streepje van links naar 
rechts. Maak een omslag en haal de omslag onder het streepje door,  haal de 
omslag ook meteen door de lus op je haaknaald, zodat je 1 lus op de naald 
overhoud. 

Haak op dezelfde manier nog 1 pannenlap, bevestig daarna de leren lusjes en 
klaar is je setje! 

   

Dit patroon is met veel zorg samengesteld, doch voor eventuele fouten in het 
patroon is Bobbiny niet aansprakelijk. 
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