
The Penny Drops CAL 

Deel 4: Middenpaneel randen 
 

Het middenpaneel is 188 toeren met 50 steken. 
 
Haaknaald: 5 mm (H) 
 

 Nederlandse afkortingen, vertaald vanuit US  

L = losse 
St = steek/steken 
R = ruimte 
V = vaste 
Hstk = Half stokje 
Stk= stokje 
Rhstk/v = reliëfhalfstokje/voor  
Rhstk/a = reliëfhalfstokje/achter  
Rstk/v = reliëfstokje/voor 
Rstk/a = reliëfstokje/achter  
Dstk= dubbel stokje 
TSS= Tunische basissteek 
 
 

[ ] Hints en notities aan het eind van elke toer zijn tussen vierkante haakjes geplaatst en 
cursief blauw aangegeven. Ze zijn er om je te helpen en te leiden. 

 
Bijkomende uitleg: 
 
De aangeraden haaknaald is H (5.00 mm). Het is cruciaal dat de lengte van de gewoon 
gehaakte steken dezelfde is als deze van de in Tunisch gehaakte steken van de panelen. 
Dit om te vermijden dat de steken van de boord het paneel laten uitrekken of krimpen.  

Stekenproef: 10 st = 5.7cm 
 

1. Ik maak een kettingloze of bijna kettingloze keer in al mijn haakwerken. Voor een v, 
keer, v in dezelfde st; voor hstk, 1 l, keer, hstk in dezelfde st; voor stk, 1 l, keer, stk in 
dezelfde st. In dit deel gebruik ik deze steek niet, echter voor een dstk, 2l, keer, een 
dstk in dezelfde st. 
Dit geeft je werk een meer stevige rand zonder gaten en de laatste steek van de toer 
lijkt op een steek en geen slordige lus.  
 

2. Ik neem de draad zo veel mogelijk mee in het werk tenzij het over meer dan 2 toeren 
gaat. Ik zal je telkens laten weten wanneer je de draad, die je niet meer nodig hebt, mag 
afknippen. Je eindigt zo met veel minder losse draadjes of draadeinden die je nog zal 
moeten inweven. Laat bij elke draad die je afknipt, een lengte van 13 cm over om later 
in te weven. 
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Beëindiging van de rand aan de rechterzijde van het paneel (start toer beneden, 
afgehechte toer bovenaan) 

Oneven genummerde toeren zijn aan de voorkant van je werk. Even genummerde toeren 
zijn aan de achterkant van je werk.  

Met de voorkant van het paneel naar je toe, start toer aan de rechterkant: 

Kleur A = de contrastkleur die je gebruikt met Caron Cakes 

Kleur B = Caron Cake 

Kleur C = een additionele kleur die je zelf mag kiezen in plaats van Caron Cake. Voor de 
blauwe deken koos ik voor wit en voor de perzikkleurige havermoutkleur. Afhankelijk van 
“waar je bent in je Cake” kan het zijn dat je vindt dat er te weinig contrast is.  

Stekenaantal: Er zijn 188 toeren in Tunische basissteek. Zodoende moeten er ook altijd 188 
boordsteken zijn. 
 
Stekenaanduiding: Als je een steek verliest of teveel hebt, gebeurt dit meestal aan het eind 
van de toer. Je zou op 5 steken van het einde van elke toer een stekenmarkeerder kunnen 
aanbrengen.  
 
Toer 1: Hecht Kleur A aan met een staande v in de eerste steek aan het einde van de toer EN 
neem een draad van de beginlossen van de basistoer op. Dit zal de eerste steek in de hoek 
plaatsen, steek je haaknaald in de volgende st en onder de draad die je meenam aan de 
achterkant van het paneel en maak een v in elke steek van deze toer. 1 l, keer.  [188 st nu 
en volgende] 
 
Toer 2: Hstk in de hoeksteek en in elke steek tot het einde van de toer. Keer. Knip je draad af 
[laat 13 cm draad over-188 st]. 
 
Toer 3 – 8 zijn met een eenvoudige weefsteek: Toer 3, 4 en 5 in Kleur B of C, en toer 6, 7 en 8 
in kleur A. 

Onderstreepte toeren duiden een kleurwijziging aan.  
 
Toer 3: Hecht Kleur B of C [Caron Cake of een andere contrasterende kleur] 
aan met een staand hstk in de eerste steek, rstk/v in de volgende 3 st, rstk/a in de volgende 4 
st, *rstk/v in de volgende 4 st, rstk/a in de volgende 4 st*. Herhaal van * tot *  tot er 4 st 
overblijven. Rstk/v in de volgende 3 st, hstk in de laatste st, 1 l, keer. [188 st]  
 



Er zouden moeten zijn: een hstk aan het begin van de toer, 3 rstk/v, 23 groepen van 4 rstk/a, 
22 groepen van 4 rstk/v, 3 rstk/v en een hstk aan het einde van de toer.  
 
Toer 4: Hstk in hoeksteek, rstk/a in de volgende 3 st, rstk/v in de volgende 4 st, *rstk/a in de 
volgende 4 st, rstk/v in de volgende 4 st*, Herhaal van * tot * tot er 4 st overblijven  
Rstk/a in de volgende 3 st, hstk in de laatste st, 1 l, keer.  [188 st] 
 
Toer 5: Hstk in dezelfde st als de hoeksteek, rstk/v in de volgende 3 st, rstk/a in de volgende 4 
st, *rstk/v in de volgende 4 st, rstk/a in de volgende 4 st*. Herhaal van * tot *  tot er 4 steken 
overblijven. Rstk/v in de volgende 3 st, hstk in de laatste st. Knip je draad af. Keer. [188 st] 
 
 

 
De reliëfsteken/achter in dit deel zijn het tegengestelde van de steken in de vorige 3 

toeren om het ‘vlechtwerk’effect te geven. 
 

Toer 6: Hecht Kleur A aan met een staand hstk in de eerste steek, rstk/v in de volgende 3 st, 
rstk/a in de volgende 4 st, *rstk/v in de volgende 4 st, rstk/a in de volgende 4 st*. Herhaal van * 
tot *  tot er 4 steken overblijven; rstk/v  in de volgende 3 st, hstk in de laatste st, 1 l, keer. [188 
st] 
 
Toer 7: Hstk in hoeksteek, rstk/a in de volgende 3 st, rstk/v in de volgende 4 st, *rstk/a in de 
volgende 4 st, rstk/v in de volgende 4 st*. Herhaal van * tot * tot er 4 st overblijven; rstk/a in de 
volgende 3 st, hstk in de laatste st, 1 l, keer. [188 st] 
 
Toer 8: Hstk in dezelfde hoeksteek, rstk/v in de volgende 3 st, rstk/a in de volgende 4 st, 
*rstk/v in de volgende 4 st, rstk/a in de volgende 4 st*. Herhaal van * tot * tot er 4 steken 
overblijven; Rstk/v in de volgende 3 st, hstk in de laatste st. Keer. Knip je draad af. [188 st] 
 
Toer 9: Hecht Kleur B [Caron Cake] of C aan met een staand hstk; hstk in elke volgende st, 1 
l, keer. [188 st] 
 
Toer 10: V in hoeksteek, rhstk/v in elke volgende st tot de laatste st, v in de laatste st. Knip je 
draad af en hecht Kleur A aan [meegenomen van toer 8], 1 l, keer. [188 st] 
 
Toer 11: Stk in dezelfde st als hoek, *stk in de volgende st, 1 l, sla 1 st over *. Herhaal van * 
tot *  tot er 1 st overblijft; stk in de laatste st, keer. [188 st; 95 stk en 93 1-lossenruimtes] 
 
Toer 12: Hecht Kleur B of C aan met een staande v in de eerste st, *stk in de overgeslagen 
ruimte van de vorige toer [voor de 1-lossenruimte], v in de volgende st*. Herhaal van * tot *  tot 
er 1 st overblijft; v in de laatste st, 1 l, keer. [188 st; 93 stk plus 95 v] 
 
Toer 13: Stk in hoeksteek, 1 l, sla de volgende st over, *stk in de volgende, 1 l, sla 1over *. 
Herhaal van * tot *  tot er 2 st overblijven; stk in de laatste 2 st. Knip je draad af. [188 st; 95 stk 
en 93 1-lossenruimtes] 
 
Toer 14: Hecht Kleur A (meegenomen van toer 11) aan met een v, *v in de volgende st, stk in 
overgeslagen ruimte van de vorige toer*. Herhaal van * tot *; v in de laatste st, 1 l, keer.[188 st; 
93 stk plus 95 v] 
 
Toer 15: V in hoeksteek en in elke volgende st. Knip je draad af. [188 st] 



 

Afwerking van de rand van de linkerzijde van het paneel. 

Oneven genummerde toeren zijn aan de voorkant van je werk. Even genummerde toeren 
zijn aan de achterkant van je werk.  

Met de voorkant van het paneel naar je toe, zet het panel vast aan de afgehechte toer 
rechts van je. 

Toer 1: Hecht Kleur A aan met een staande v in de eerste steek aan het einde van de eerste 
TSS toer, v in elke st tot het eind,1 l, keer.  [188 st] 

Herhaal toer 2 tot 15 zoals hierboven beschreven staat. 

 

Gebruiksvoorwaarden 
 
1. Dit patroon/deze publicatie is beschermd door copyright. 
2. Dit patroon/deze publicatie mag alleen gebruik worden voor persoonlijk gebruik. 
3. Kopiëren of verspreiding op welke manier dan ook, zowel mechanisch als 

elektronisch, inclusief posten, scannen of via email is verboden.  
4. Links naar het patroon/publicatie mogen worden gepost op social media sites, maar 

niet het patroon zelf. 
5. Dit project kan worden gemaakt als cadeau of voor donatie aan een goed doel. 

Wanneer je het gemaakte item wil verkopen, neem dan alstublieft eerst contact met 
mij op via purrfectamewsments@gmail.com 

6. Dit patroon is getest en nagekeken. Eventuele correcties en verbeteringen zullen 
worden gepubliceerd in volgende versies van dit patroon/deze publicatie.  
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