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Patroon Deel 3
23. (173) *5 rlfst a, puff in v*, herhaal heel de toer rond. Afsluiten met een hv in de eerste
steek van de toer. (30 puffs, 150 rlfst achter)
• Catona: Begin met een staande rlfst achter in de eerste van de 5 st van de vorige toer
• Whirl: 1 l, haak de eerste rlfst achter rond de eerste steek van de 5 stokjes van de
vorige toer.

24. 2 l, 4 hst, (1 rlfhst v, 1 l, 1 rlfhst v) rondt de puff van vorige toer, *5 hst, (1 rlfhst v, 1 l, 1
rlfhst v) rond de puff van de vorige toer*, herhaal *-* de rest van de toer. Afsluiten met een
hv in de tweede van de eerste 2 losse aan het begin van de toer. (60 rlfhst v, 30 l, 150 hst)
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25. (238) *5 rlfst a, sla het rlfhst v over, 3 st rond het lossenboogje, sla het rlfhst v over*,
herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer.
(150 rlfst achter, 90 st)
• Catona: Begin met een staande rlfst achter, in de eerste van de 5 hst van de vorige
toer.
• Whirl: 1 l, Haak het eerste rlfst achter rond de eerste hst van de 5 van de vorige toer.

26. (106) *4 v, 2 rlfst v rond elk van de 3 st, sla 1 steek over, herhaal *-* de rest van de toer.
Afsluiten met 1 hv in de eerste steek (120 v, 180 rlfst)
• Catona: Begin met een staande vaste in de tweede van de 5 rlfst achter van de vorige
toer.
• Whirl: 1 l, Haak de eerste v in de tweede van de 5 rlfst a van de vorige toer.
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27. Wordt in de achterste lus gehaakt! 1 l, *4 v, 4 l, sla alle rlfst v over*, herhaal *-* voor de
rest van de toer. Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer. (120 v, 30 lb)
28. 1 l, *4, 4 v rond het losseboogje*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met 1
hv in de eerste steek. (240 v)

29. (519) *3 v, 1 rlfst v in de eerste rlfst v van toer 26 (zie fotos), 5 v, 1 rlfst v in de zesde rlst
v van toer 26, 3 v, 1 rlfst v in de eerste rlfst v van toer 26, 2 v, (2 st, 2 l, 2 st) in de volgende
steek, 2 v, 1 rlfst v in de zesde rlfst v van toer 26*, herhaal *-* voor de rest van de toer.
Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer. (15 punten, 60 rlfst v)
!! Bij het afsluiten van toer 29 wordt de draad afgeknipt en ingenaaid, want toer 30 begint
niet op dezelfde plek als waar toer 29 afsluit!!
• Catona: Begint met een staande v in de tweede vaste van de 4 die NIET in een
lossenboogje gehaakt zijn.
• Whirl: 1 l, Haak de eerste v in de tweede v van de 4 die NIET in een lossenboogje
gehaakt zijn.
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30. (403) Begin in de eerste van de 4 st in de zelfde steek van de vorige toer (begin met een
staande steek). *2 rlfv a, 1 v i lb van de top, 2 rlfv a, sla 1 steek over, 17 v in de achterste lus,
sla 1 steek over*, herhaal *-* de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de eerste steek van
de toer. (60 rlfv a, 270 v)

31. 1 l, *2 v, sla de steek in de top van de punt over, 2 v, 2 hst, (sla 2 steken over, 1 st in de
volgende steek, ga terug en doe een kruissteek in de vorige steek), herhaal () zodat je 4 paar
met kruissteek heb met 1 overgeslagen steek tussen elk paar, sla 1 steek over, 2 hst*,
herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de eerste steek van de toer. (60
paar kruisstokjes, 60 hst, 60 v)
!! De eerste v haak je in dezelfde steek als de losse !!
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32. 1 l, 6 v, *9 v (deze 9 steken haak je tussen de steken in zie fotos), sla het hst over, 7 v*,
herhaal *-* voor de rest van de toer. Bij de laatste herhaling haak je 1 v in plaats van 7 en
afluiten met een hv in de eerste steek van de toer. (135 v tussen steken in, 105 v)
!! De eerste steek doe je in dezelfde steek als de losse. Op de fotos hieronder heb ik een
andere kleur gebruikt voor de duidelijkheid, maar jullie moeten wel dezelfde kleur gebruiken
als in de vorige toer. !!

Knip de draad af en werk alle eindjes weg.
Na deel 3 is mijn mandala ongeveer 38 cm.
Denk eraan dat ik erg veel tijd gebruik om nieuwe patronen te scheppen. Daarom vraag ik
om deze pdf niet te delen, verwijs liever naar mijn blogg annavirkpanna.com waar het
patroon gratis is te downloaden. Garen van Favoritgarner.se
Doe graag mee in 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 de sociale
media uitlegt, zodat ik je werk en kelurencombinaties kan bewonderen.
<3 Anna
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