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Kant 1 

 

Virktermer - Unicorn Mandala CAL 
 
st – steek 
hv – halve vaste (vaak aan eind van toer) 
l – losse steek 
lb – losse steekboogje 
as – achterste deel van de steek, het lusje achter van het werk 
v – vaste steek 
hst – halfstokje 
st – stokje 
dst – dubbelstokje 
lange v – vaste steek met de lus in een steek van 2 toeren eerder, ook wel gevallen steek 
genoemd. 
ovsl – overslaan van steken 
vg – vorige  
stgr – stokjesgroep 
 
rlfv v– relief vaste steek voor 
rlfhst v – reliefhalfstokje voor 
rlfst v – reliefstokje voor (zie  blz 3) 
rlfdst v – reliefdubbelstokje voor(zie  blz 4) 
rlfv a – relief vaste steek achter 
rlfhst a – reliefhalfstokjeachter (zie blz 5) 
rlfst a – reliefstokje achter 
 
4 st samen – 4 stokjes samengehaakt (zie blz 6) 
3 st samen – 3 stokjes samengehaakt 
puff – puffsteek (zie blz 7) 
kruis – kruisende stokjes, 2 stokjes is 1 kruispaar (zie blz 7) 
pic – picot (zie blz 8) 
rlfdst v samen – 2 dubbelstokjes vooraan samengehaakt (zie blz 8) 
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Kant 2 

Speciale steken 

 

Staande vaste steek – Begin met een beginsteek op de haaknaald, zet de naald in de 
aangegeven steek, sla om en trek door de steek, sla om en trek de naald door beide lussen 
op de naald. 

 

   
 

  
 

Staand stokje – Begin met een beginsteek op de haaknaald, zet de naald in de aangegeven 
steek, sla om en trek door de steek, sla om, trek door 2 lussen, sla om en trek door 2 lussen. 
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Kant 3 

Reliefstokje voor – sla om, voer de naald van voor naar achter en naar voor rond een stokje 
van de vorige toer (foto 2), sla om, trek door steek, sla om trek door 2 steken, sla om en trek 
door laatste 2 steken. 
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Kant 4 

Reliefdubbelstokje voor – sla om 2x (foto 1), voer de naald van voor naar achter en naar 
voor rond de steek van de vorige toer (foto 2), sla om, trek de draad door de steek, sla om, 
trek door 2 lussen, sla om, trek door 2 lussen, sla om trek door laatste 2 lussen. De steek ligt 
nu voor op het werk. 
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Kant 5 

Reliefhalfstokje achter – sla om,trek de naald van achter naar voor en naar achter rond de 
steek van de vorige toer (foto 2), trek de naald door naar voor, sla om, trek de naald door 
alle lussen tegelijk. De steek ligt nu achter het werk. 
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Kant 6 

4 stokjes samen – 4 st samen 
Op de fotos hieronder laat ik zien hoe ik 4 stokjes samen haak met als eerste steek een 
staand stokje, aan het begin van een toer. 
Begin met een kettigsteek op de naald, *sla om, voer de naald in de aangegeven steek, sla 
om, trek door 2 lussen* herhaal *-* nog 3 keer, dan heb je 4 halfafgemaakte stokjes, sla om 
en trek dan door alle 5 lussen op de naald. 
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Kant 7 

Puffsteek - puff 
*sla om, voer de naald in de aangegeven steek, haal de draad op, trek het op tot de hoogte 
van een stokje, *, herhaal *-* tot je 9 lussen op de naald heb, sla om en trek door alle lussen. 
Sluit de steek af met een kettingsteek, deze wordt niet als steek genoemd in het patroon, die 
hoort bij de puff! 
 

   
 

Kruisstokjespaar – kruis st 
1 st, ga terug naar vorige steek en doe een stokje in die steek. Sla een steek over voor de 2e 
kruissteek, en maak het beginstokje van het tweede kruispaar. 1 kruisst is dus 2 stokjes. 
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Kant 8 

Picot – pic 

3 losse steken, hv in de eerste losse en in de tweede van de v-lus van het stokje (zie fotos) 
trek de lus door beide en de picot is klaar.  
 

   
 

Relief dubbelstokje voor samen – rlfdst v samen 
sla 2 x om, voer de naald van voor naar achter en naar voor rond de aangegeven steek (foto 
1), haal de draad op en trek terug door de steek, sla om en trek door 2 lussen, sla om en trek 
door 2 lussen,(die laatste 2 blijven op de naald terwijl je het 2e dubbelsteekje maak) herhaal 
in de tweede steek (zie fotos) en trek als laatste de dubbelstokjes samen door de laatste 3 
lussen.  
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