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Prinses Mandala 

 

 

 

Garen: Meerkleurig – Scheepjes Catona (50 g≈125 steek) in 4 kleurenfärger, 

zie kleurschema een garenverbruik hieronder   

Eekleurig – Falkgarn Emma 8/4 (100 g≈340 steek), kleur 919, ca 50 g 

Haaknaald: 3,0 

Afmeting: ca 36 cm in doorsnee 
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Afkortingen 

 

hv halve vaste 

l losse 

lb lossenboogje 

v vaste 

relv-v relief vaste van voor 

relv-v sam relief vaste van voor samengehaakt  

hst halfstokje 

st stokje 

st samstokjes samengehaakt  

relst-v reliefstokje van voor 

relst-a reliefstokje achter 

stgr stokjesgroep 

dst dubbelstokje 

dst sam dubbelstokjes samengehaakt  

dstgr dubbelstokjes groep  

pop* popcorn 

picot 3 l, 1 hv in 1:e l 

vlg volgende 

* - *  herhaal het aangegeven aantal keren of voor de rest van de toer 

[ - ] wordt in dezelfde steek gehaakt 

 

*Popcorn: Haak 4 st in dezelfde steek. Neem de naald uit de lus, steek in de eerste steek, pluk 

de lus weer op en trek erdoor. Sluit deze steek met 1 l (deze wordt niet meegerekend als steek) 
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Belangrijk rond te weten 

• Volg de instructies van de cursieve lettertype voor het begin van een toer 

voor de eenkleurige versie 

• De kleurenkode van de meerkleurige versie wordt aangegeven in het 

begin van elke toer 

• Het steken aantal wordt aangegeven tussen de haakjes na elke toer 

• De eerste steek van een toer is een staande steek na kleurwisseling. Ga je 

door met dezelfde kleur wordt de eerste steek 2 l = 1 hst, 3l = 1 st of 4l= 1 

dst 

• Sluit elke toer met een  invisible join of  1 hv in de eerste  steek, of de 

aangegeven steek 

• Ik beveeel het aan rond je werk als je klaar bent te blokkenJ 

 

 

Kleurenschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lichtrose kl 246 ca 15 g 

B donkerroze kl 398 ca 15 g 

C lila kl 520 ca 25 g 

D groen kl 512 ca 25 g 
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HET PATROON 

 

Haak 6 l en sluit tot een ring met 1 hv 

 

 

Toer 1: (A) *2 dst sam, 3 l* 8 keer rond de ring (8 dstgr, 8 lb)  

 

Toer 2: (B) Begin in een willekeurig lb, *4 st rond het lb, 1 relv-v rond de 2 dst 

sam* (32 st, 8 relv)  

hv rond 1:e lb  

 

Toer 3: (C) Begin tussen 2:e en 3:e st in een groep van 4 st, *1 hv tussen 2:e en 

3:e st van 4, 6 l*, 1 hv in 1:e l (8 lb) 

2 hv 

 

 

 

 

 

 

 

Toer 4: (C) hv rond lb, 1 l, *6 v rond lb, 1 relst-v rond 2:e en 3:e st van 4 van 

toer 2 (relst-v haak je rond beide st)*, 1 hv in 1:e v (48 v, 8 relst-v) 

hv rond lb, 1 l 

 

Toer 5: (C) *3 st, 2 l, 3 st, 1 relv-v rond relst* (48 st, 8 lb, 8 relv-v) 

 

Toer 6: (D) Begin in een relv-v, 1 hv, *4 l, [*2 st sam, 2 l* 2 keer, 2 st sam] 

rond lb, 4 l, 1 relv-v rond relv*, 1 hv in 1:e l (16 4-lb, 16 2-lb, 24 stgr, 8 relv-v) 

begin direkt met 4 l 

Toer 4 
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Toer 7: (D) hv tot het midden van 1:e 4-lb, 1 l, 1 v rond lb, *3 l, [2 st sam, 2 l, 2 

st sam] rond 2-lb, 1 l, [2 st sam, 2 l, 2 st sam] rond vlg 2-lb, 3 l, 1 v rond 4-lb, 3 

l, 1 v rond vlg 4-lb*. Bij de laatste herhaling vervang de laatste v door  1 hv in 

de eerste v (32 stgr, 16 2-lb, 8 1-lb, 24 3-lb) 

hv tot het midden van 1:e 4-lb, 1 l, 1 v rond lb 

 

Toer 8: (D) 1 l, 1 v rond lb, 3 l, *1 v rond 2-lb, 3 l, 1 v rond vlg 2-lb, *3 l, 1 v 

rond 3-lb* 3 keer, 3 l*. Afsluiten  met hv/invisible join in de eerste v (40 lb, 40 

v) 

1 l, 1 v rond lb, 3 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toer 9: (A) Begin in de 1:e lb van de vorige toer (zie foto), *1 v rond lb, 7 st 

rond vlg lb, 1 v rond vlg lb, 3 hst rond elk van de vlg 2 lb* (56 st, 48 hst, 16 v) 

hv rond 1:e lb, 1 l, haak 1:e v rond lb 

 

Toer 10: (B) Begin in een v voor de 7 st, *1 pop in v, 7 relst-a, 1 pop in v, 4 l, 

sla 3 hst over, 1 v tussen de 3:e en 4:e hst, 4 l, sla 3 hst over * (16 pop, 56 relst-

a, 16 lb, 8 v) 

begin direkt met pop (1:e st in pop is dan 3 l) 

 

Toer 9 
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Toer 11: (C)  Begin in pop voor de 7 relst-a, *1 relv-v rond pop, *1 relst-a, 1 l* 

6 keer, 1 relst-a, 1 relv-v rond pop, 4 v rond elk van de 2 lb* (16 relv-v, 56 relst-

a, 48 1-lb, 64 hst) 

1 l,haak dan de relv rond  de pop 

 

Toer 12: (D) Begin in de 1:e van 7 relst-a, * *1 relv-v rond relst-a, 1 st rond lb* 

6 keer, 1 relv-v rond relst-a, 4 l, sla relv+4 v over, 1 relv-v rond v på v 10, 4 l, 

sla 4 v+relv over* (48 st, 64 relv-v, 16 lb) 

hv in 1:e relst-a, 1 l, haak daarna de relv rond de relst-a 

 

Toer 13: (D) 1 l, * *1 relv-v rond relv, 3 l* 6 keer, 1 relv-v rond relv, 4 v rond 

lb, 1 relv-v rond relv, 4 v rond lb* (64 relv-v, 48 lb, 64 v) 

1 l, haak dan de relv-v rond  de relv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toer 14: (A) Begin in de 1: van 6 lb, * *1 pop rond lb, 2 l* 5 keer, 1 pop rond 

lb, 4 l, 1 v in de 5:e v van de 8 van toer 11, 4 l* (48 pop, 40 2-lb, 16 4-lb, 8 v) 

hv rond 1:e lb  

 

Toer 14 
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Toer 15: (C) Begin in de 1:e van 6 pop, * *1 relv-v rond pop, 2 st rond lb* 5 

keer, 1 relv-v rond pop, 1 v rond 4-lb, 7 dst in v, 1 v rond vlg 4-lb* (80 st, 48 

relv-v, 16 v, 56 dst) 

1 l, haak dan de relv-v rond de pop 

 

 

 

 

 

 

 

Toer 16: (D) Begin in 1:e relv na een v,  *1 v in relv, 6 l, sla 7 steken over, [1 

hv, 6 l, 1 hv] tussen de 2 st, 6 l, sla 7 steken over, 1 v in relv, sla de v over, rond 

de 7 dst haak je: *1 relst-a, 1 l* 6 keer, 1 relst-a, sla de v over* (16 v, 24 6-lb, 56 

relst-a, 48 1-lb) 

1 l, haak dan de v in de relv. Knip de draad af na het eind van de toer 

 

Toer 17: (B) Begin in de 1: van 7 relst-a, * *2 st sam in relst, 2 l* 6 keer, 2 st 

sam in relst, sla 1 v over, 1 v rond 6-lb, 1 l, [*2 dst sam, 2 l* 4 keer, 2 dst sam] 

rond l-lussen, 1 l, 1 v rond 6-lb, sla de v over* (56 stgr, 40 dstgr, 80 lb, 16 v) 

begin met 1 staand st in de 1:e van 7 relst-a, of maak de draad vast met  1 hv in 

relst en haak het eerste st met 3 l 

 

Toer 18: (D) Begin in lb na de 1:e van 7 stgr, * *2 dst sam rond lb, 3 l* 5 keer, 

2 dst sam rond lb, sla stgr+v+1-lb over, 2 st sam rond vlg lb, 3 l, [2 st sam, 2 l, 2 

st sam, 3 l] rond elk van de 2 volgende lb, 2 st sam rond vlg lb, sla 1-lb+v+stgr 

over* (48 dstgr, 48 stgr, 64 3-lb, 16 2-lb) 

hv rond 1:e lb 

Toer 16 
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Toer 19: (C) Begin in 3-lb na de 1:e van 6 dstgr, * *3 st rond lb, 1 relv-v rond 

dstgr* 4 keer, 3 st rond lb, 2 relv-v sam waarbij de eerste relv gehaakt wordt 

rond het  en de andere rond stgr, 2 hst rond 3-lb, [1 hst, picot, 1 hst] rond 2-lb, [1 

pop, picot, 1 pop] rond 3-lb, [1 hst, picot, 1 hst] rond 2-lb, 2 hst rond 3-lb, 2 

relv-v sam waarbij de eerste gehaakt wordt rond het  stgr en de andere rond het 

dstgr* (120 st, 64 hst, 16 pop, 24 picot, 48 relv-v) 

hv rond 1:e lb 

 

Knip de draad, hecht alle draadjes af, blok je werk. 

 

 
Als je je werk deelt in de sociale media, denk eraan dat je dan verwijs naar mijn patroon. Tag 

mij met  @virklust of #virklust zodat ikjullie werk kan bewonderen! 

 

 

 

 

 

 


