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Patroon Deel 6
50. (520) *1 v, sla 2 steken over, (3 st, 1 l, 3 st) in dezelfde steek, sla 2 steken over, *. Na 59
punten haak je de volgende steken als volgt: 1 v, sla 1 steek over, (3 st, 1 l, 3 st) in de
volgende steek, sla 1 steek over. Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer. (60
punten, 60 v)
• Catona: Begin met een staand vaste in een willekeurige steek.
• Whirl: 1 l, 1 v in dezelfde steek.

51. (385) *1 v in v, 3 relst a ond de 3 st van de vorige toer, (1 st, 1 l, 1 st) rond het lb in de
top, 3 relst a rond de volgende 3 st van de vorige toer*, herhaal *-* voor de rest van de toer.
Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer. (360 relst a, 120 st, 60 v, 60 lb)
• Catona: Begin met een staande vaste.
• Whirl: 1 l, 1 v in dezelfde steek.
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52. (520) *2 rlfst a, 1 rlfhst a, 1 rlfv a rond de eerste st van de top, 1 v in lb, 1 rlfv a rond de
tweede stokje van de top, 1 rlfhst a, 2 rlfst a, sla de vaste steek over*, herhaal *-* voor de
rest van de toer. Afsluiten met een v in de eerste steek van de toer (240 rlfst a, 120 rlfhst a,
120 rlfv a, 60 v)
• Catona: Begin met een staand rlfst a rond de eerste rlfst a van een punt.
• Whirl: 1 hv, Haak de eerste rlfst a rond de eerste rlfst a van de vorige toer.

53. (385) 4 v, *sla de steek in de top over, 8 v*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Bij de
laatste herhaling 4 v ipv 8. Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer. (480 v)
• Catona: Begin met een staande v in de 5e steek na een punt.
• Whirl: 1 l, 1 v in dezelfde steek.

Kant 3
http://annavirkpanna.com
http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson
IG: @AnnaVirkpanna
FB: AnnaVirkpanna
Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2018. Reproductie en publicatie van materiaal
en teksten zonder toestemming van Anna Nilsson is niet toegestaan.

54. (106) Wordt gehaakt in de achterste lus!. *7 v, sla 1 steek over, 1 lange v in het midden
tussen de 4 st van toer 52*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de
eerste steek van de toer. (60 lange v, 420 fv)
!! De steek die overgeslagen wordt belandt onder de lange vaste !!
• Catona: Begint met 1 staande v in de 5e steek na een punt.
• Whirl: 1 l, 1 v i de volgende steek.

55. (238) *4 v, sla de lange steek van de vorige toer over, 4 v, 8 l, sla 7 steken over, v in de
top van de volgende punt, 8v, sla 7 steken over*, herhaal *-* voor de rest van de toer.
Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer. (180 v, 40 lb)
• Catona: Begin met een staande v in de 4e steek na een lange v.
• Whirl: 2 hv, 1 l, haak de eerste v in de volgende steek.
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56. (519) *6 v, sla 1 steek over, (4 st, 2 l, 4 st) in lb, sla een v over, (4 st, 2 l, 4 st) in lb, sla 1
steek over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de eerste steek
van de toer. (120 v, 320 st, 40 lb)
• Catona: Begin met een staande v in de 2e steek van de 8 van de vorige toer.
• Whirl: 1 hv, 1 l en 1 v in dezelfde steek.

Knip de draad af en werk alle eindjes weg.
Na deel 6 is mijn mandala 62 cm in doorsnee.
Denk eraan dat ik erg veel tijd besteed aan het creeren van nieuwe patronen. Ik vraag je
daarom om dit pdf niet te delen, verwijs liever naar mijn blogg annavirkpanna.com waar het
patroon van Unicorn Mandala CAL kostenloos te downloaden is. Garen van Favoritgarner.se
Meld je ook graag aan bij de fb groep AnnaVirkpanna's Hook Up waar ik (en andere leden) je
kunnen helpen bij vragen of problemen.
Gebruik graag #unicornmandala of #annavirkpanna bij het uitleggen van fotos op de sociale
media, zodat ik jullie werk en kleurencombinaties kan bewonderen.
<3 Anna
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