Informatie
Dit patroon heb ik gehaakt met Scheepjes Catona, alle maten die in dit patroon staan gelden
voor mijn mandala, gehaakt met mijn haakvastheid. Het is heel verschillend hoe los of vast
men haakt, daarom kan ik niet garanderen dat je dezelfde hoeveelhed garen gebruikt als ik .
Je kan garen overhouden, maar je kan het ook moeten aanvullen met nog wat ekstra bollen.
Garen: Scheepjes Catona, 10-pakket Unicorn te verkrijgen bij Favoritgarner.se
Haaknaald: 3 mm
Grootte van het werkstuk: ca 76 cm

Kleurenschema (in de volgorde dat de kleuren voorkomen in het patroon)
jouw
kleurnummer

Unicorn

Aantal bollen
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Belangrijk om te weten
- Ik ga niet beslissen wat voor kleuren je zult gebruiken op de verschillende toeren. Maar je
moet eraan denken dat ik bij mijn patroon van de kleuren 106 en 519 2 bollen van elk
gebruikt heb, en van de resterende 6 kleuren 1 bol. Je beslist zelf de kleur van elke toer,
maar zorg ervoor dat je in elke geval 2 bollen heb van de kleuren die je gebruikt op de
toeren waar ik 106 en 519 gebruik, anders kom je niet toe met het garen.
- Aan het eind van sommige toeren staat er iets met cursief blauwe tekst tussen !! - !!, lees
deze tekst voor je aan de toer begint, want er staan bruikbare tips in die bepaalde
moeilijkheden die je tegenkomt verheldert.
- Na elke toer (waar het nodig is) staat er in welke steek je moet beginnen als je werkt met
Catona, lees je de roze tekst. Werk je met Whirl, lees dan de instructies in lila.
- Bij de toeren waar je van kleur verwisselt staat met cursief schrift tussen () welke kleur ik
gebruikt heb. Staat er geen kleur in het begin van de toer, dan ga je door met de kleur waar
je al mee bezig was.
- Alle toeren die met een nieuwe kleur beginnen, start je met een staande steek als eerste
steek, dwz een staande vaste steek, staand halfstokje of stokje enz. (staat in de beschrijving
van de steken)
- Instructies tussen () in een toer, betekent dat alles tussen de haakjes gehaakt wordt in
dezelfde steek of lossesteekboogje.
- Instructies tussen*-* worden de hele toer herhaald, of het aantal keer als aangegeven
wordt.
<3 Anna
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