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Mystery Mandala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haaknaald: 3,0 

 

Steken en afkortingen van het patroon 

 l  losse 

 hv  halve vaste 

 v  vaste 

 hst  halvstokje 

 st  stokje 

 dst  dubbelstokje 

 picot 

 relv  relief v 

 reldst reliefdubbelstokje  

 bobbel bobbel steek 
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 lb  lossenboogje (kan bestaan uit 1 of meer l) 

 stgr  stokjesgroep 

 st -sam stokjes samengehaakt 

 a.l.   achterste lus van een steek  

 

 

Picot – Haak 3 l, hv in de eerste l. Ben je gewend het anders te doen is dat ook 

goed. 

Relief vaste – Steek de naald van voor af aan rond de steek van de voorgaande 

toer, van rechts naar links. Sla om en haak af zoals een gewone vaste steek. 

 

Reliefdubbelstolkje – 2 keer omslaan, steek de haaknaald van voor af rond het 

aangegeven steekje, van rechts naar links, haal de draad op tot een lus, *sla om, 

trek door de eerste 2 lussen van de naald*, herhaal * -* 3 keer. 

 

Stokjes samengehaakt – Haak de stokjes in de aangegeven steken maar wacht 

met de laatste doorhaling tot het laatste stokje is gemaakt. Trek dan door alle 

lussen van de naald. 

Bobbel steek –Wordt gehaakt van de verkeerde kant van het werk, met 4 stokjes 

samengehaakt (zie hierboven hoe dat moet) 

 

Goed om te weten: 

 

Herhaal *-* voor de rest van de toer, als er niets anders aangegeven wordt. 

 

Het kleurnummer wordt aangegeven in het begin van elke toer. 

 

Het werk kan een beetje krullen in de kanten, naarmate je hem groter haakt. Dat 

is heel normaal, zolang je het juiste stekenaantal hebt, en de steken op de juiste 

plaats heb gehaakt. We hebben allemaal verschillende manier van haken of hoe 

strak je haakt. Eventueel kun je proberen om te wisselen naar een half nummer 

grotere naald als het te strak wordt, dan worden de steken losser en kan het werk 

er mooier uitzien. Verder wordt dit ook opgelost als je je werk blokt zodra het 

klaar is.  

 



©Karin Åshammar 2017                vertaald door Wendy de Vries  

 3 

Het patroon: 

Haak 6 l, sluit tot een ring met een hv in de eerste l 

Toer 1(kleur 1): 1 l, 12 v in de ring. Afsluiten met een hv in de 1e l.               

(12 v, reken de losse niet mee) 

Toer 2 (kleur 1): 1 l, 2 v in elke steek. Afsluiten met een hv in de eerste l .     

(24 v, reken de losse niet mee) 

Toer 3 (kleur 1): 2 l (=eerste st), 3 st-sam (haak de 3 st in elk een st), 6 l, *4 st-

sam (haak de 4 st elk in hun steek), 6 l*. Afsluiten met 1 hv in de top van de 

eerste stgr. Knip de draad af.t (6 bloemblaadjes, 6 lb) 

Toer  4 (kleur 2): Begin in een willekeurig lb. 1 hv rond een lb, 2 l (= eerste st), 

2 st-sam rond het lb, 2 l, 3 st-sam rond het lb, 2 l, 3 st-sam rond het lb, 3 l. Rond 

het volgende lb doe je: * [3 st-sam, 2 l] 2 keer, 3 st-sam, 3 l* Herhaal *-* rond 

elk lb. Afsluiten met 1 hv in de top van de eerste stgrp. Knip de draad aft (3 stgr 

rond elke lb, totaal 12 2-lb en 6 3-lb) 

Toer  5 (kleur 3): Begin in een willekeurig lb. 1 hv in het lb, 1 l, 3 v in het lb, 

*3 v in het volgende lb*. Afsluiten met 1 hv in de losse. Knip de draad af. (54 v) 

Toer  6 (fg 4): Haak alleen in de achterste lus. Begin in een willekeurige v. 1 

hv, 1 l, 1 v in dezelfde steek, 7 v, 2 v in dezelfde steek *8 v, 2 v in dezelfde 

steek* Afsluiten met 1 hv in de l (60 v) 

Toer  7 (kleur 4): 1 l, 1 v in de volgende steek, 2 l, sla 1 steek over, *1 v, 1 v in 

de volgende steek,  2l, sla 1 steek over * Afsluiten met 1 hv in de eerste l. Knip 

de draad af. (20 lb, 2 v tussen elk lb)  

Toer  8 (kleur 5): Begin in een willekeurig lb. 1 hv in het lb, 2 l (= eerste st), 6 

st rond hetzelfde lb, 1 hv in het volgende lb, *7 st rond het volgende lb, 1 hv in 

het volgende lb*. Afsluiten met 1 hv in de 2e l van het begin van de toer (10 

schelpen met 7 st in elke schelp) 

Toer  9 (kleur 5): 1 l, 1 v in dezelfde steek. I de volgende 6 steken van de 

schelp haak: 1 hst, 1 st, [3 dst in dezelfde steek], 1 st, 1 hst, 1 v. 1 l, *in de 

volgende schelp haak:: 1 v, 1 hst, 1 st, [3 dst in dezelfde steek], 1 st, 1 hst, 1 v, 1 

l*. Afsluiten met 1 hv in de eerste l van de toer. Knip de draad af (10 schelpen 

me 9 steken in elke schelp, 1 l tussen elke schelp)  
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Toer  10 (kleur 6): Begin in een lb tussen 2 schelpen in. 1 hv rond een lb, 4 l 

(=eerste dst + 1 l), [1 dst+1 l in het lb] 5 keer, 1 dst rond het zelfde lb, 1 v in het 

middelste st van de schelp, *[1 dst+1l] 6 keer rond het volgende lb, 1 dst rond 

hetzelfde lb,1v in het midden van de volgende schelp*. Afsluiten met 1 hv in de 

3e l van het begin van de toer. Knip de draad af. (10 waaiers met 7 dst+6 l in 

elke waaier). 

Toer  11 (kleur 1): Begin in een v tussen 2 waaiers. 1 hv, 1 l *1 v in elk dst en 

rond elk lb van de waaier, 1 v in de v*. Afsluiten met 1 hv in de eerste l van het 

beegin van de toer. Knip de draad af (13 v/ per waaier, 1 v tussen elke waaier 

in). 

Toer  12 (kleur 2): Begin in de 7e v van een waaier, 1 hv, 1 l, 1 v in dezelfde 

steek, 6 l, sla 6 steken over, *1 v, 6 l, sla 6 steken over*. Afsluiten met 1 hv in 

de eerste v van de toer (20 lb). 

Toer 14 (kleur 3): Begin in de 2e v rond een lb. 1 hv, 2 l (=1:e st), 2 st sam in 

dezelfde steek als de hv, 2 l, sla 1 steek over, 3 st sam in dezelfde steek, 2 l, sla 1 

steek over, 3 st sam in dezelfde steek, 2 l, 3 st sam in 2:e steek rond het 

volgende lb, 2 l, sla 1 steek over, 3 st sam in dezelfde steek, 2 l, sla 1 steek over, 

3 st sam in dezelfde steek, 2 l. Afsluiten met 1 hv in de top van het 1e 

stokjesgroepje. Knip de draad af (60 stgr met 2 l tussen elk groepje). 

 

Toer 15 (kleur 4): Begin in een willekeurig lb. [1 hv, 2 l (=1:e st) + 1st +1l+2 st 

sams] om het lb * [2 st sam + 1l + 2 st sam] om volgende lb* . Afsluiten met 1 

hv in de 2e l. Knip de draad af (120 stgr, 60 l) 

Toer  15 (kleur  4): Börja i någon lmb. [1 sm, 2 lm (=1:a st)  + 1st +1lm+2 st 

tills] om lmb * [2 st tills + 1lm + 2 st tills] om nä lmb* . Avsluta med 1 sm i 2:a 

lm. Klipp av garnet (120 stgr, 60 lm) 

Toer  16 (kleur 5): Draai je werk op, zodat je de achterkant voor je heb, je 

haakt deze toer aan de verkeerde kant, dan komen de bobbels aan de goeie kant. 

Begin in een willekeurig lb tussen 2 stgrp. 1 hv in het lb, 2 l, 1 bobbel rond 

hetzelfde lb, 3 l, *1 bobbel rond het volgende lb, 3 l*. Afsluiten met 1 hv in de 

1e bobbel. Knip de draad af. (60 bobbels, 60 lb). Draai je werk terug om verder 

te haken aan de goeie kant na deze toer. 

Toer  17 (kleur 1): In deze toer haak je sommige steken tussen de stgr van toer 

15. Je haakt dan rond de lb van toer 16. Begin tussen  2 bobbels. 1 hv tussen het 
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stgr van toer 15, 2 l (=1e st), 1 st tussen dezelfe stgr, en relv rond de bobbeln *2 

st tussen de volgende 2 stgrp van toer 15, 1 relv rond de bobbel* Afsluiten met 

een hv in de 2e l van het begin van de toer (120 st, 60 relv. Je hebt hier dus 

altijd 2 st tussen elke bobbel) 

Toer  18 (kleur 1): 1 l, 1 v in dezelfde steek *1 v in elk st en in elke relv*. 

Afsluiten met 1 hv in de l van het begin van de toer. Knip de draad af (180 v). 

Toer  19 (kleur 6): Begin in een willekeurige v. 1 hv, 1 l, 4 v, 7 l, 1 hv in 

dezelfde steek van de vorige v *5 v, 7 l, 1 hv in de vorige v*. Afsluiten met 1 hv 

in de 1e l van het begin van de toer. Knip de draad af, zelfs al gebruik je 

derzelfde kleur voor de volgende toer (36 lb). 

Toer  20 (kleur 6): Begin in een willekeurig lb. 1 hv in het midden van het lb, 2 

l (=1e st), 6 st rond het lb, *7 st rond het midden van het volgende lb*. Afsluiten 

met een hv in de 2e l van het begin van de toer. Knip de draad aft (36 schelpen). 

Toer  21 (kleur  2): Haak de lb niet te vast in deze toer. Begin in een 

willekurige schelp. 1 v in de middelste steek van de schelp, 6 l *1 v in de 

middelste steek van de volgende schelp, 6 l*. Afsluiten met 1 hv in de 1e v (36 

lb). 

Toer  22 (kleur 2): 2 l (=1e st), 7 st in het lb,*1 st in de v tussen de lbs, 7 st in 

het volgende lb*. Afsluiten met een hv in de 2e l van het begin van de toer. Knip 

de draad af (288 st). 

Toer  23 (kleur 3): Begin in het 2e st van de 7 rond een lb. 1 v in het 2e st, 5 v 

in elk van de volgende steken, 1 reldst rond de v van toer 21 (buig het werk naar 

achter zodat je makkelijker rond de vaste kan steken), sla 2 steken over (je moet 

nu zitten in de 2e st van die je gemaakt heb in het lb), *6 v, 1 reldst rond de v 

van toer 21, sla 2 steken over* afsluiten met 1 hv in de eerste v. Knip de draad 

af, maar gebruik dezelfde kleur voor de volgende toer. (36 reldst met 6 steken 

tussen elk).Eventueel trek je de reldst een beetje naar voor zodat die midden 

voor het st van toer 23 belandt. 

Toer  24 (kleur 3): Begin in een v voor een reldst, 1 hv, 4 l (=1e st+2 l), sla het 

reldst over, 2 st, 3 l, sla 2 steken over *2 st, 2 l, ls het reldst over, 2 st, 3 l, sla 2 

steken over*. Afsluiten met 1 st in de laatste steek en 1 hv in de 3e l. Knip de 

draad af (144 st, 36  2-lb, 36  3-lb).  
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Toer  25 (kleur 4): Begin in de eerste van 2 st voor een reldst. 1 v, 1v in de 

volgende steek,  2 st in het reldst van toer 23  (maak de steek VOOR het lb langs, 

buig je werk naar achter zodat je makkelijker in de steek komt) , 2 v, 1 st in elk 

vam de 2 overgeslagen v van toer 24 ( VOOR het lb langs) *2 v, 2 st in het 

reldst van toer 23 ( VOOR het lb langs), 2 v, 1 st in elk van de 

overgeslagen steken van toer 24 (VOOR het lb langs)*, afsluiten met 1 hv i 

de 1e v van het begin van de toer. Knip de draad af (144 st, 144 v). 

Toer  26: (kleur 3): Wordt gehaakt in de achterste lus van elke steek.  

Begin in een willekeurige steek. *1 v in elke steek*. Afsluiten met 1 hv in 

de 1e v van de toer (288 v). 

Toer  27: (kleur  1): Begin in een willekeurige steek. [1 hv, 2 l (=1e st) + 1 

st + 2 l + 2 st] in dezelfde steek, sla 3 steken over *[2 st+2l+2st] in 

dezelfde steek, sla 3 steken over*. Afsluiten met 1 hv in de 2e l van het 

begin van de toer (72 stgr bestaande uit 2 st+2l+2st) 

Toer  28 (kleur  1): Hv naar het lb, [2 l (=1e st) +1 st+2 l+2 st] rond het lb, 

*[2 st+2 lm+2 st] rond het volgende lb*. Afsluiten met 1 hv in de 2e l van 

het begin van de toer. Knip de draad af (72 stgr bestaande uit 2 st+2l+2st) 

Toer  29 (kleur 5): Begin in een willekeurig lb. 1 hv rond een lb *[1 dst+ 

1l] rond het volgende lb 8 keer, 1 dst rond hetzelfde lb, 1 hv in het 

volgende lb*. Afsluiten met een hv in de hv van het begin van de toer. 

Knip de draad aft (36 waaiers met 9 dst+8 l in elke waaier) 

Toer  30 (kleur  4): Begin in een lb van toer 28 (=het lb waar je een hv in 

maakte tussen de waaiers van toer 29). *1 hv in het lb van toer 28, 4 l, 1 hv 

in het lb tussen het 3e en de 4e dst van de waaier, 3 l, 1 hv in het 5e dst, 3 l, 

1 hv in het lb tussen het 6e en 7e dst, 4 l*. Afsluiten met een hv in de 1e lm 

van de toer (2 4-lb en 2  3-lb in elke waaier). 

Toer  31 (kleur  4): Hv tot het midden van het eerste lb. *4 l, 1 hv rond het 

volgende lb*. Afsluiten met 1 hv in de hv. Knip de draad af (3 lb in elke 

waaier, 1 lb tussen elke waaier in). 

Toer 32  (kleur 2): Begin in een lb tussen 2 waaiers. *1 hv rond het lb, 3 l, 

1 hv in het volgende lb, 3 l, [2 st+1 picot+2 st] rond het volgende lb (= het 
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middelste lb van de waaier), 3 l, 1 hv rond het volgende lb, 3 l*. Afsluiten 

met 1 hv in de hv van het begin van de toer. Knip de draad af (1 stgr in het 

middelste lb van elke waaiermitter, 4 lb tussen elk stgrp). 

 

Klaar! Maak alle draadjes vast en blok je mandala voor het beste resultaat. 

 

Als je je werkstuk deelt op de sociale media, denk er dan aan om te verwijzen naar mijn 

patroon. Tag mij met @virklust of #virklust zodat ik jullie werkstuk ook kan bewonderen!  

 

 

 


