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Spring Day Mandala 

vertaald door Wendy de Vries 

 

Garen: Roze versie – ca 60 g Adlibris Cotton Mercerized (100 g=240 stk)  

Blauwe versie – ca 60 g Scheepjes Catona (50 g = 125 stk)  

Zie kleurenschema hieronder 

Haaknaald: 3,0 (ev 3,5 indien je erg strak haakt) 

Afmetingen: diameter ca 34 cm na blokken 
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Kleurenschema: 

Roze  Cotton Mercerized 

A Vintage Pink A309 

B Off White A297 

C Light Pink A320 

D Medium Brown A312 

  

  

  

  

  

 

 

Afkortingen 

 

MR magische ring 

stk steek/steken 

hv halve vaste 

l losse 

lb lossenboogje 

v vaste 

hst halfstokje 

st stokje 

relst-v reliefstokje van voren 

reldst-v reliefdubbelstokje van voren 

V v-steek = [1 st, 1 l, 1 st] in dezelfde stk 

pop popcorn = Haak 4 st in dezelfde stk, neem de haaknaald uit de lus, steek in het 

eerste st, pluk de lus op van het laatste stokje en trek erdoor. Haak 1 l om de 

steek af te sluiten (deze losse wordt niet gerekend als steek) 

a.l. achterste lus van de steek 

[ - ] haak je in dezelfde steek 

* - * herhaal voor de rest van de toer 

Blauw  Catona 

A Cornflower 511 

B Bridal White 105 

C Bluebell 173 

D Silver Green 402 
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sla over  

vlg volgende  

 

 

Belangrijk om te weten 

 De eerste stk van de toer wordt gehaakt als een staande stk of wordt vervangen door: 

v 1 l 

hst 2 l 

st 3 l 

 Sluit elke toer af met een invisible join (onzichtbare afsluiting) of met een hv in de 

eerste stk 

 De kleurenkode (zie hierboven) wordt aangegeven in het begin van elke toer  

 Het stekenaantal staat tussen haakjes na elke toer 

 Het werk kan na enkele toeren een beetje gaan krullen, maar dat korrigeert zichzelf 

naarmate je vordert 

 Ik beveel je aan om je werk te blokken zodra je klaar bent, voor het beste resultaat. 

 

PATROON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toer 1 (A): MR, 6 V in de ring (12 st, 6 lb) 

Toer 2 (B): Begin in eerste st in een V, *1 st in st, 2 st om lb, 1 st in st* (24 st) 

Toer 3 (A): Begin in de tweede st die rond een lb zit, *2 v, 1 reldst-v om st recht onder in 
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toer 1* (24 v, 12 reldst-v) 

Toer 4 (C): Begin in willekeurig reldst-v, *3 st in reldst-v, 2 l, sla 2 stk over* (36 st, 12 lb) 

 

 

 

Toer 5: (B) Begin in willekeurig lb, *3 st om lb, 1 relst-v, 1 l, sla 1 stk over, 1 relst-v* (36 

st, 24 relst-v, 12 lb) 

Toer 6: *1 st, 2 st in vlg stk, 1 st in vlg stk, 1 l, sla relst-v over, 1 st om lb, 1 l, sla relst-v 

over * (60 st, 24 lb) 

Toer 7 (D): Begin in de ene st tussen 2 lb, *1 st in st, sla lb over, 1 V in st, sla 2 stk over, 1 

V in vlg st, sla lb over* (60 st, 24 lb) 

Toer 8 (C): Begin in willekeurig st, 1 st in elke st en om elke lb voor de rest van de toer (84 

st) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toer 9 (D): Begin in en st die gehaakt is in de ene  st, *1 v in a.l., 1 reldst-v om eerste st in 

V van Toer 7, sla 1 stk over, 1 v in a.l., 1 reldst-v om tweede st in V van Toer 7, sla  1 stk 

over, 1 v in a.l., 1 reldst-v om eerste st in vlg V van Toer 7, sla  1 stk over, 1 v in a.l., 1 

reldst-v om tweede st in V van Toer 7, sla geen steken over* (48 reldst-v, 48 v) 
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Toer 10 (A): Begin in willekeurig reldst-v, *2 st in reldst-v, sla  v over* (96 st) 

Toer 11 (B): Begin in eerste st van 2 gehaakt in reldst-v, *1 st, 1 l, 1 st in vlg stk* (96 st, 48 

lb) 

Toer 12 (D): Begin in willekeurig lb, *1 hst om lb, 1 hst in a.l. in elke st* (144 hst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sla de steken achter de relst-v/reldst-v van toer 13-15 over 

 

Toer 13 (C): Begin in en hst die gehaakt is  om een lb, *1 v in a.l., 1 relst-v om elke van de 

2 st recht onder van toer 11, 3 v in a.l.* (48 relst-v, 96 v)  

Toer 14 (A): Begin in de eerste relst-v van 2, *3 v in a.l., 1 reldst-v om elke van de 2 

overgeslagen st van toer 11, 1 v in a.l.* (48 reldst-v, 96 v) 
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Toer 15 (C): Begin in v voor een reldst-v, *2 hst in a.l. in dezelfde stk, 1 relst-v om elke van 

de 2 reldst-v, 2 hst in a.l. in vlg stk, 1 reldst-v om elke van de 2 relst-v van toer 13* (48 

reldst-v, 48 relst-v, 96 hst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toer 16 (D): Begin in willekeurig stk, 1 v in elke stk voor de rest van de toer (192 v) 

Toer 17 (B): Begin in en v die gehaakt is in eerste hst van 2, * [1 st, 5 l, 1 st] in dezelfde 

stk, sla 3 stk over* (48 lb, 96 st) 

Toer 18: hv naar het midden van eerste lb, [1 st, 4 l, 1 st] om lb, *[1 st, 4 l, 1 st] om vlg lb* 

(48 lb, 96 st) 

Toer 19 (A): Begin in willekeurig lb, *1 pop om lb, 3 l, 1 v in de ruimte tussen de 2 st, 4 v 

om lb, 1 v in de ruimte tussen de 2 st, 3 l* (24 pop, 48 lb, 144 v) 

 

Hecht af en werk alle draadjes weg . Blok je werk (Tips: zet een speld in elke popcorn) 
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Indien je je werk in de socialte media deelt, denk eraan om te verwijzen naar mijn patroon. 

Tag mij met @virklust of #virklust zodat ik jullie werk kan bewonderen! 

 

 

 


