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Kant 2 

Patroon Deel 7 

57. (403) *4 v, sla 1 steek over, 4 rlsft a, 3 st in lb, 3 rlfst a, sla 1 steek over, 1 rlfst v rond de 
vaste van toer 55, sla 1 steek over, 3 rlfst a, 3 st in lb, 4 rlfst a, sla 1 steek over*, herhaal *-* 
voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer. (80 v, 280 rlfst 
a, 120 st, 20 rlfst v) 

• Catona: Begin met een staande vaste in de 2e steek van de 6 van de vorige toer. 

• Whirl: 1 hv, 1 l, 1 v in dezelfde steek. 

58. (172) *2 v, sla 1 steek over, 3 rlfst a, 1 rlfhst a, 1 rlfv a, sla 1 st, 1 rlfv a, 2 rlfhst a, 1 rlfst a, 
sla de rlfst v over, 1 rlfst a, 2 rlfhst a, 1 rlfv a, sla 1 st, 1 rlfv a, 1 rlfhst a, 3 rlfst a, sla 1 s*, 
herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluien met een hv in de eerste steek van de toer. (40 
v, 160 rlfst a, 120 rlfhst a, 80 rlfv a) 

• Catona: Begin met een staande v in de 2e steek van de 4 van de vorige toer 

• Whirl: 1 hv, 1 l, 1 v in dezelfde steek.  
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Kant 3 

59. (238) Wordt in de achterste lus gehaakt! *2 st, 2 hst, 14 v, 2 hst*, herhaal *-* voor de 
rest van de toer. Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer. (280 v, 80 hst, 40 st)  

• Catona: Begin met een staand stokje in de eerste van de 2 v van de vorige toer. 

• Whirl: 3 l = eerste stokje. 

60. 3 l (1 st), 1 st in elke steek. Afsluiten  met een hv in de 3e losse van de eerste 3. (400 st) 

      

61. (519) *1 v, sla 2 steken over, (3 st, 2 l, 3 st) in de volgende steek, sla 2 steken over*, 
herhaal *-* voor de rest van de toer. Na 66 punten, haak: sla 1 steek over, 1 v, sla 1 steek 
over, (3 st, 2 l, 3 st) in de volgende steek, sla 1 steek over. Afsluiten met een hv in de eerste 
steek van de toer. (67 v, 67 punten) 

• Catona: Begin met een staande vaste in een willekeurige steek. 

• Whirl: 1 l, 1 v in dezelfde steek. 
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Kant 4 

62. (172) 1 v in de vaste van de vorige toer, 3 rlfst a, 1 st in het lb aan de top, pic (3 l, hv in de 
eerste l en st), 3 rlfst a*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de 
eerste steek van de toer. (67 v, 402 rlfst a, 67 st, 67 pic) 

• Catona: Begin met een staande vaste in een willekeurige vaste. 

• Whirl: 1 l, 1 v in dezelfde steek. 

 

Knip de draad af en werk alle eindjes weg. 
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Kant 5 

Blokken 

Ik blok mijn mandala in twee stappen, omdat hij zo groot is. Ik begin met een naald te zetten 
in het midden, daar maak ik mijn meetlint vast. Ik meet tot ongeveer de helft van de 
mandale, strek een beetje en zet er een naald, en zo rondom heel de mandala met naalden 
net zo ver van het midden als de eerste. Zo zorg je ervoor dat de mandala mooi gevormd is 
als een cirkel. 

De volgende stap is om helemaal aan het uiteinde te meten vanaf het midden. Zet een naald 
in elke picot op dezelfde afstand, neem de naalden van de eerste stap weg zodra de uiterste 
naalden geplaatst zijn. 

Spray og bevochtig met water en laat het drogen. Daarna is de mandala klaar voor gebruik. 

   

Na het blokken is mijn mandala 74 cm in doorsnee. 

Denk eraan dat ik enorm veel tijd gebuik aan het creeren van nieuwe patronen. Ik vraag je 
daarom om dit pdf niet te delen, maar liever te verwijzen naar mijn blogg 
annavirkpanna.com waar het patroon van de Unicorn Mandala Cal kosteloos te downloaden 
is. Garen van Favoritgarner.se 

Meld je graag aan bij de FB groep AnnaVirkpanna's Hook Up waar ik (en andere leden) je 
kunnen helpen met vragen en problemen. Gebruik graag #unicornmandala of 
#annavirkpanna als je fotos van je werk op e sociale media legt, zodat ik jullie werk en 
kleurencombinaties kan bewonderen. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben van het 
haken aan de mandala als ik de afgelopen weken! Hartelijk dank voor het deelnemen aan 
mijn Unicorn Mandala CAL. 

  / <3 Anna 
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