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Tunisch gehaakt washandje "Pebbles" (bobbeltjes steek)
Vertaald uit het Engels. 
Origineel patroon: Tunisian Pebbles Dishcloth van 
Tamara Kelly
www.mooglyblog.com/tunisian-pebbles-dishcloth

Dit washandje wordt tunisch gehaakt. 
Het motiefje komt vanzelf naar voren als je een garen gebruikt met een kleurverloop. 
Moeilijk? Nee, je hoeft alleen de basis te weten van tunisch haken. De bobbeltjes komen door 
de tunische bobbelsteek. 
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Nodig: 
Tunische haaknaald van 6 mm. 
50 meter katoen. 
De maat van het washandje is zelf aan te passen. Begin met een meervoud van twee steken.

Rij 1: (Tunische opzet rij 1) Begin met een ketting van 20 lossen. Begin in de tweede steek van 
de naald en neem een lus op, herhaal dit tot het einde (20 lussen)
Rij 2: (Tunisch opzet rij 2) Omslag en trek door de eerste lus * omslag door twee lussen*  het 
herhaal *-* tot het einde.
Rij 3: (Tunische heengaande naald) Naald insteken in de 2e verticale lus, omslag en ophalen. 
Doe dit in elke vertical lus. (20 lussen op de naald)
Rij 4: (bobbeltjes steek): Omslag en trek door de eerste lus, omslag en trek door twee lussen, 
*3 lossen, [omslag en door twee lussen]2x* herhaal * -* tot het einde. 

Rij 5: herhaal rij 3
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Rij 6 (bobbeltjes steek): Omslag en trek door de eerste lus, *[omslag en trek door twee 
lussen]2x, *3 lossen* herhaal * -* tot twee steken over zijn, omslag en door twee lussen

Herhaal rij 3 tot 6 nog 8 keer. 
Herhaal rij 4 en 4 nog één keer. 

Haak als laatste een rondje vasten rondom het washandje. In de rij met vertical lussen haak je 
de vasten in de verticale lussen. In de hoeken haak je 3 steken op een plek, zo kan je mooi de 
hoek om. 

Breek de draad af en weef de eindjes in. 

Met deze leuke steek kan je vanalles maken. Origineel is het een dishcloth (vaatdoekje) maar 
dat is in Nederland minder gebruikelijk. Vandaar dat de vertaling is voor een washandje. Maak 
twee van deze lapjes, naai ze met de rug tegen elkaar, zo heb je een prima pannelap. De 
mogelijkheden zijn eindeloos. 
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