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Design: AnnaVirkpanna 

 
 
 
 
 

  

http://annavirkpanna.com/
http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson
http://instagram.com/AnnaVirkpanna
http://facebook.com/AnnaVirkpanna


 

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. 

Kant 2 

Patroon Deel 2 

13. (520) *1 v, sl 2 steken over, (3 st, 2 l, 3 st) in de volgende steek, sla 2 steken over*, 
herhaal 18 keer, daarna 1 v, sla 2 steken 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. (20 puntgroepen, 20 v) 

• Catona: Begin met een staande v in een willekurige steek. 

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

 

14. (385) *1 v in de v van de vorige toer, 3 rlfst a, (1 st, 1 l, 1 st) rond het lossenboogje, 3 rlfst 
a*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer. 
(20 v, 20 lb, 40 st, 120 rlfst achter)  

• Catona: Begin met een staande v in een willekeurige v van de vorige toer. 

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

15. (520) *2 rlfst a, 1 rlhst a, 1 rlfv a, 1 v rond het lossenboogje, 1 rlfv a, 1 rlfhst a, 2 rlst a, sla 
een v steek over*, herhaal *-* de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de eerste steek 
van de toer. (80 rlst a, 40 rlfhst a, 40 rlfv a, 20 v)  

• Catona: Begin met een staande rlfst achter rond het eerste stokje van een puntgroep. 

• Whirl: 1 l, daarna een rlfst achter het eerste stokje van een puntgroep. 

 

16. (385) *8 v, sla 1 steek over*. Herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv 
in de eerste steek van de toer. (160 fm) 
!! De vierde vaste komt in de vierde vaste van de 8 van rij 15 !! 

• Catona: Begin met een staande vaste in de 4e steek van de vorige toer. 

• Whirl: hv tot de 4e steek van de vorige toer, 1l, 1v in dezelfde steek. 
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Kant 4 

17. (519) Haken in het achterste lusje!  *8 v, 1 lange v tussenin de 4 stokjes van toer 15*, 
herhaal *-* de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer. (20 
lange v, 160 v) 

• Catona: Begin met een staande v in de eerste van de 8 v van vorige toer. 

• Whirl: 1 l, 1 v in dezelfde steek. 

18. 3 l (= eerste stokje), ga verder met 1 st in elke steek voor de rest van de toer. Afsluiten 
met een hv in de 3e l van de eerste 3 losse steken van de toer. (180 st)  

      

19. (173) Kruisstokjes heel de toer rond. Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer. 
(90 kruisstokjespaar) 
!! Zie in het dokument Steken en beschrijvingen voor uitleg van de kruisstokjes !! 

• Catona: Begin met een staand st in een willekeurige steek. 

• Whirl: 3 l (= eerste stokje). 
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Kant 5 

20. (238) 2 st tussen elk kruisstokjepaar. Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer. 
(180 st)  

• Catona: Begin met een staand stokje tussen een willekeurig kruissokjespaar. 

• Whirl: 3 l (= eerste st). 

 

21. 1 l, daarna 1 v tussen alle stokjes de hele toer rond. Afsluiten met een hv in de eerste 
steek van de toer. (180 v)  
!! De vaste steken gaan dus niet in de steken die je normaal gebruikt maar tussenin de 
steken. !! 
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Kant 6 

22. 1 l, *1 v, sla 2 steken over, 5 st in de volgende steek, sla 2 steken over*, herhaal *-* voor 
de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer. (30 groepen van 5 
stokjes elk, 30 fm)  

 

Knip de draad af en maak alle losse eindjes vast. 

Na deel 2 meet mijn mandala ongeveer 28,5 cm. Geeft niks als het een beetje bobbelt, dat 
komt goed met de volgende toeren. 

Denk eraan dat ik heel veel tijd besteed aan het scheppen van nieuwe patronen. Ik vraag 
daarom on niet het PDF file te delen, verwijs liever naar mijn blogg annavirkpanna.com waar 
het patroon Unicorn Mandala CAL te downloaden is zonder kosten. Garen van  
Favoritgarner.se 

Wordt graag lid van de FB-groep AnnaVirkpanna's Hook Up waar ik (en andere leden) 
kunnen helpen bij vragen of moeilijkheden. 

Gebruik graag #unicornmandala of #annavirkpanna als je fotos op de sosiale media uitleg, 
zodat ik jullie werk en kleurencombinaties kan bewonderen. 

<3 Anna 
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