
© Karin Åshammar/Virklust 2020   

 
__________________________________________Web page: virklust.wordpress.com 

Instagram: @virklust 

Ravelry: ravelry.com/designers/karin-ashammar-virklust  

1 

 

 

 

 

 

 

 

Inez 
 

 

Garen: Scheepjes Catona 

Kleur A Donkerbruin 162  

Kleur B Lichtgeel 403  

Kleur C Lichtbruin 157  

Kleur D Donkergeel 208 

Kleur E Oranje 411 

Kleur F Groen 412 

Kleur G Roest 504  

Haaknaald: 3,0 mm  

Afmeting: ca 25 cm diameter na blokke
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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 

hst halfstokje 

st stokje 

st sam stokjes samengehaakt 

relst-v reliefstokje van voren 

relst-a reliefstokje van voren 

dst dubbelstokje 

dst sam dubbelstokjes samengehaakt  

pop popcorn  Haak 4 st in dezelfde stk. Neem de naald uit de lus, steek 

de naald in de eerste steek, pluk de lus op en trek erdoor. Sluit af met 

een l (wordt niet gerekend als steek) 

picot 3 l, hv in de eerste l 

a.l. achterste lus 

 [ - ] haak je in dezelfde stk 

* - * herhaal voor de rest van de toer 

vlg volgende 
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Belangrijk om te weten 

• De eerste stk van een toer haak je als een staande steek, of je gebruikt: 

v – 1 l 

st – 3 l* 

*Als de eerste steek deel is van een st sam, dan wordt het eerste st vervangen door 2l  

• Sluit elke toer af met een invisible join, of een hv in de eerste stk 

• Kleurkodes worden aangegeven in het begin van elke toer 

• Het stekenaantal staat tussen haakjes na elke toer 

• Ik beveel aan dat je je werk blokt voor het beste resultaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toer 1 (A): MR, 6 v in de ring (6 v) 

Toer 2: 2 v in elke stk (12 v) 

Toer 3 (B): Begin in willekeurig stk, *1 v, 6 l, sla 1 stk over* (6 v, 12 lb) 

Toer 4: hv om lb, 7 v om elke lb (42 v)  

Toer 5 (C): Deze toer haak je in de overgeslagen v van toer 2, achter toer 3 en 

4. 3 st in v van toer 2, 3 l, *3 st in vlg v van toer 2, 3 l* (18 st, 6 lb)   

Toer 6 (D): Deze toer haak je in de v van toer 4. Begin in de eerste v van 7, *7 v 

in a.l., 1 v om lb van de vorige toer* (48 v) 

Toer 7: *7 v, 1 hst* (42 v, 6 hst) 
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Toer 8 (B): Begin in willekeurig stk, *[2 st sam, 2 l, 2 st sam] in samma stk, sla 

2 stk over* (32x2 st sam, 16 lb)  

Toer 9 (E): Begin in willekeurig lb, *1 v om lb, 5 l, 1 pop om vlg lb, 5 l* (8 v, 8 

pop, 16 lb) 

Toer 10 (F): Begin in willekeurig v, *5 st in v, 4 l, 1 relv-v om pop, 4 l* (8x5 st, 

8 relv-v, 16 lb) 

Toer 11: *1 st in elk van de 2 eerste stk, 2 st in vlg stk, 1 st in elk van de 2 vlg 

stk, 3 l, 1 relst-v om relv-v, 3 l* (8x6 st, 8 relst-v, 16 lb) 

Toer 12: *2 st sam over de 2 de eerste stk, 1 st in elke van de volgende 2 stk, 2 

st sam over de 2 vlg stk, 5 l, 1 relst-v om relst-v, 5 l* (16x2 st sam, 16 st, 8 relst-

v, 16 lb) 

Toer 13: *4 st sam over de 4 stk, 7 l, [1 st, 2 l, 1 st] in relst-v, 7 l* (8x4 st sam, 

16 st, 16 7-lb, 8 2-lb) 

Toer 14 (G): Begin in willekeurig 2-lb, *1 pop om 2 lb, 1 l, 7 st om 7-lb, 1 l, 1 

relst-v om 4 st sam, 1 l, 7 st om 7-lb, 1 l* (16x7 st, 8 pop, 8 relst-v, 32 lb) 

Toer 15 (E): Begin in willekeurig relst-v, *1 v in relst-v, sla lb over, 7 relst-a, 

sla lb over, 1 relv-v om pop, sla lb over, 7 relst-a, sla lb over* (16x7 relst-a, 8 v, 

8 relv-v) 
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Toer 16 (F): Begin in de eerste relst-a na een relv-v, *6 v in a.l., [1 relst-v, 1 l, 

picot, 1 l, 1 relst-v] om relst-v van toer 14, sla 3 stk over, 6 v in a.l., 2 dst sam 

om 2-lb van toer 13 met het eerste been om het 2-lb voor een pop, en het andere 

been om het 2-lb na de pop, 1 v in relv-v* (104 v, 8x2 dst sam, 16 relst-v, 8 

picot, 16 lb) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Indien je je werk in de sociale media deelt, denk er dan aan om naar mijn patroon te 

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

  

 
 

#mandalamarathon 

 

 

 

 

 


