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   Vertaald door Wendy de Vries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia 
 

Garen: Scheepjes Catona 

Fg A Pruim 240  

Fg B Sering 226  

Fg C Lila 113 

Haaknaald: 3,0 mm  

Afmeting: ca 15 cm in diameter na blokken 
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Afkortingen 

MR magische ring 

stk steek 

hv halve vaste 

l losse 

lb lossenboogje 

v vaste 

relv-v relief vaste van voren 

relhst-v reliefhalfstokje van voren 

st stokje 

st sam  stokjes samengehaakt 

reldst-v reliefdubbelstokje van voren 

a.l. achterste lus 

 [ - ] haken in dezelfde  stk 

* - * herhalen voor de rest van de toer  

vlg volgende 

 

 

Belangrijk om te weten 

 Eerste stk van de toer haak je als een staande stk of je vervangt met l 

volgens schema:v – 1 l , st – 3 l 

 Sluit elke toer af met een ivisible join of een hv in de eerste stk 

 Kleurencodes staan aan het begin van elke toer 

 Stekenaantal staat tussen haakjes na elke toer 

 Ik beveel aan om je werk te blokken voor het beste resultaat. 
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Toer 1: (A) MR, 8 v in de ring (8 v) 

Toer 2: *1 st, 2 l* 8 keer (8 st, 8 lb) 

Toer 3: *1 v in st, 2 v om lb* (24 v) 

Toer 4: *3 st sam in dezelfde stk, 3 l, sla 1 stk over* (12x3 st sam, 12 lb) 

Toer 5: (B) Begin in willekeurig lb, *1 v om lb, 2 st in de overgeslagen v tussen 

de 3 st sam van de voorgaande Toer (haak st voor het lb), 1 v om lb, 1 relv-v om 

de 3 st sam* (24 v, 24 st, 12 relv-v) 

Toer 6: 1 v in elke stk voor de rest van de toer (60 v) 

Toer 7: (C) Begin in willekeurig stk, *1 v, 6 l, sla 5 stk over* (10 v, 10 lb) 

Toer 8: hv om lb, *[4 st, 2 l, 4 st] om lb, sla v over* (80 st, 10 lb) 

Toer 9: (A) Begin in willekeurig lb, *[1 st, 2 l, 1 st] om lb, sla 1 stk over, 3 st, 1 

reldst-v om v van toer 7, 3 st, sla 1 stk over* (80 st, 10 lb, 10 reldst-v) 

Toer 10: (B) Begin in willekeurig lb, *[1 v, 2 l, 1 v] om lb, 1 relhst-v, 3 v in a.l., 

1 relv-v om reldst-v, 3 v in a.l., 1 relhst-v om vlg stk* (80 v, 10 lb, 20 relhst-v, 

10 relv-v)  

 

Knip de draad af. Werk alle eindjes weg. Blokken. 

 

 

Indien je je werk deelt in de sociale media, denk eraan om naar mijn patroon te verwijzen. 

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

 

 

#mandalamarathon 

 

 

 

 

 


