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Kant 1 

Go with the flow mandala 
Garen: Scheepjes Sunkissed in de kleuren 03 
Breeze (1 bol) en 04 Poolside (2 bollen) 
Haaknaald: 3 mm 
Grootte: 47 cm (na blokken) 
patroon naar Nederlands vertaald door 
Wendy de Vries 

Belangrijk om te weten 
- Bij het aanhaken van een nieuwe kleur, haak je 
het eerste stokje als een staand stokje, gebruik je 
dezelfde kleur als voorgaande ronde, haak dan 3 
losse als eerste stokje van de nieuwe ronde. In 
geval van halfstokje geld hetzelfde, maar dan 3 
losse.  
- Instrukties tussen *-* worden de hele ronde herhaald, of het aantal keer dat aangegeven wordt. 
- Bij het verwisselen van kleur, staat de kleur die gebruikt wordt in cursief tussen haakjes (-) in het 
begin van de toerbeschrijving. Ga door met dezelfde kleur tot nieuwe kleur aangegeven wordt. 
- Het totaal aantal steken wordt aangegeven tussen haakjes aan het eind van elke toer (-). 

Virktermer 
l – losse 
lb – lossenboogje 
v – vaste steek 
st – stokje 
hv – halve vaste of kettingsteek 
hst – halvstokje 
os – overslaan 
pop – popcorn (bestaat uit 5 stokjes, sluiten met een losse vanuit de eerste steek) 
pic – picot (3 l, hv in de eerste l) 
stgr - stokjesgroep 
rlfhst v – reliefhalfstokje voor (zie steekbeschrijving op annavirkpanna) 
rlfst v – reliefstokje voor  
rlfdst v – reliefdubbelstokje voor 
rlrst a – reliefstokje achter 
3 st samen – 3 stokjes samengehaaktl (zie steekbeschrijving op annavirkpanna) 
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Kant 2 

Patroon 
 
(04) 5 l, sluit tot een ring met een hv in de eerste l. 
 
1. 6 l (=1 st+3 l), *1 st, 3 l*, herhaal *-* nog 4 keer. (6 st, 6 3-lb) 
 
2. hv in lb. (1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st, 1 l) in hetzelfde lossenboogje, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv in de 3:e l van de eerste 4 lossen. (18 st, 18 1-lb) 
 
3. hv in lb, (1 hst, 1 l, 1 hst, 1 l) in het lb, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met 
een hv in de 2:e l van de eerste 3 3 l. (36 hst, 36 1-lb) 
 
4. (03) Begin in een lb tussen 2 hst in hetzelfde lb van vorige toer. *1 v, 3 l, sla (1 hst, 1 l, 1 
hst) over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (18 v, 18 3-lb) 
5. hv in het lb, *pop in lb, 3 l*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (18 pop, 18 3-lb) 
 
6. (04) Begin in een lb tussen 2 popcorn steken. *3 hst in het lb, rlfhst v rond de pop*, 
herhaal *-* voor de rest van de toer. (54 hst, 18 rlfhst v) 
7. 1 hst in elke steek heel de toer. (72 hst) 
 
8. 1 l, *1 v, 2 l, sla 2 steken over, (1 st, 2 lm, 1 st, 2 l, 1 st) in de volgende steek, 2 l, sla 2 
steken over, herhaal *-* voor de rest van de toer. (12 v, 36 st, 49 lb) 
 
9. (03) Begin in een v. *Rlfst v om de v, 1 st in lb, 1 rlfst v, 2 st om lb, 1 rlfst v, 2 st om lb, 1 
rlfst v, 1 st om lb*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (72 st, 48 rlfst v). 
 
10. (04) Begin om een willekeurig rlfst v. Deze toer wordt alleen gehaakt in alle rlfst v van de 
vorige toer. *(1 rlfst v, 2 l, 1 rlst v)*, herhaal *-* rond elke rlfst v. (96 rlfst v, 48 2-lb)  
 

 
 
11. (03) Deze toer wordt alleen gehaalt in de gewone stokjes van toer 9, laat de steken van 
toer 10 naar voren vallen om makkelijker te zien waar je moet haken. Begin in het stokje 
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Kant 3 

rechts van een v van toer 8. *3 st in dezelfde steek, 3 st in de steek aan de linkse kan van de 
v, 1 st in elk van de volgende 4 steken, (alle rlfst v overslaan)* herhaal *-* voor de rest van 
de toer. (120 st) 
 

  
(Het Stokje waar de toer begint) (Toer 10 is naar voren gebogen, de naald 

wijst op het stokje van toer 8) 
 

 
(3 st in dezelfde steek, 3 st in de steek na de v, 4 st, 3 st in dezelfde steek ) 

 
12. 1 v i elke steek voor de hele toer. (120 v) 
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Kant 4 

13. (04) Begin in de v steek die in de eerste van de 4 stokjes alleen gehaakt is. *2 v, 1 rlfdst v 
rond de 2 rlfst van toer 10 (2e steek van de rechtse kant en 1ste steek van de linkse kant zie 
foto), sla 1 steek over, 2 v, (sla 2 rlfst v van toer 10 over)*, herhaal *-* voor de rest van de 
toer. (96 v, 24 rldst v) 
 

  
(De naald wijst op de v in de eerste van de 4       (2 rlfdst gedaan) 
stokjes die alleen staan) 
 

 
(De naald wijst de 2 rlfst aan waar de rlfdst rond gedaan wordt.) 
 
14. *2 hst, pop in de rldst v, 2 hst*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (24 pop, 96 hst) 
 
15. (03) *5 st tussen de 2e en 3e hst (van de 4 op een rij), 1 rlfst v rond de pop, sla 2 hst 
over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (24 rlfst v, 120 st) 
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Kant 5 

16. Hv tussen eerste en tweede stokje van een groep. *1 st tussen eerste en tweede st, 1 l, 1 
st tussen tweede en derde st, 1 l, 1 st tussen derde en vierde st, 1 l, 1 st tussen vierde en 
vijfde st, 1 rlfst v rond rlfst*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (24 rlfst v, 96 st, 72 l) 
 
17. 1 v in elke rlst, st en 1-lb voor de hele toer. (192 v) 
 
18. (04) Begin in een v die in een rlfst zit. *1 v, 3 l, sla 3 steken over, (2 st, 2 l, 2 st) in de 
volgende steek, 3 l, sla 3 steken over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (24 v, 96 st, 24 
2-lb, 48 3-lb) 
 
19. *3 st in een v, 2 l, sla 1 3-lmb en 2 st over, (1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st) in het 2-lb, 2 l, 
sla 2 st en 1 3-lb over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (168 st, 48 2-lb, 72 1-lb) 
 
20. *2 st in het eerste st van de 3, 1 st, 2 st in het derde st van de 3, 1 l, sla het 2-lb en 1 st 
over, 1 v in het lm tussen de st, 1 l, 1 v in het volgende lb, 1 l, 1 v in het volgende lb, 1 l, sla 1 
st en het 2-lb over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (120 st, 96 1-lb, 72 v) 
 
21. (03) Begin in de eerste van de 5 st. *5 rlfst a, 3 l, sla de v en het lb over tot de volgende 5 
st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (120 rlfst a, 24 3-lb) 
 
22. 1 v in elk rlfst, 3 v in elk lb. (192 v) 
 
23. *5 hst, sla de v in het boogje over, 3 l, 3 st samen in de middelste (1 l, 1 v, 1 l ) van toer 
20, 3 lm*, upprepa *-* varvet ut. (120 hst, 24 stgr, 48 3-lb) 

 
 
24. 1 hv, *4 hst, 2 hst rond het lb, 1 rlfhst v rond de 3st samen, 2 hst rond het lb, sla 1 hst 
over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (192 hst, 24 rlfhst v) 
 
25. *1 st, 1 l, sla 1 steek over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (108 st, 108 l) 
 
26. (04) Begin in een lb. *1 st in het lb, 1 rlfst v rond het st*, herhaal *-* voor de rest van de 
toer. (108 st, 108 rlfst v) 
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Kant 6 

27. 4 l, 1 st in de zelfde steek, sla het rlfst v over, *(1 st, 1 
lm, 1 st) in het volgende st, sla het rlfst v over*, herhaal *-
* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de 3:e l 
van de eerste 4 l. (216 st, 108 l) 
 
28. Hv tot in het lb, *4 st samen in het lb, 1 l*, herhaal *-* 
voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de top 
van de eerste stgr. (108 stgr, 108 l) 
 
29. (03) *1 rlfhst v rond de 4st samen, 1 rlfdst a (rondt de 
2 stokjes tussen de stgr, zie foto)*, herhaal *-* voor de 
rest van de toer. (108 rlfhst v, 108 rlfdst a) 
 

   
 
30. 1 hv in het rlfdst a. *3 st in het rlfdst a, sla het rlfhst v over*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. (108 stgr) 
 
31. (04) Begin in de 2e van de 3 stokjes die in dezelfde steek zitten. *1 v, sla 1 steek over, 3 
st, sla 1 steek over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (54 v, 162 st) 
 
32. *5 st in de v, sla 3 st over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (54 stgr) 
 
33. De steken van deze toer worden tussenin de steken van de vorige toer gemaakt. Hv in de 
tussentruimte tussen eerste en tweede stokje in een groepl. *1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st*, 
herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de 3:e l van de eerste 4 l van de 
toer. (216 st, 162 1-lb) 
 
34. Hv tot in het lb, *st in het lm, rlfst v rond het st van de vorige toer, (st, pic, st) in het lb, 
rlfst v rond het volgende st van de vorige toer, 1 st in het lm, sla 1 st over, 1 v tussen de st, 
sla 1 st over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. (216 st, 108 rlfst v, 54 pic, 54 v) 
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Kant 7 

 
Knip de draad af en werk de eindjes af. Blok de mandala voor een mooier resultaat en zodat 
de steken zich mooi leggen. 
 

        
 
Bedenk dat mijn patronen copyright bescherming hebben. Dit patroon is van mij, Anna 
Nilsson en ik heb alle publicatierechter ervan. Ik wil erom vragen om mijn pdf niet te delen 
met anderen, verwijs liever naar het patroon op mijn blogg annavirkpanna.com. 

Heb je vragen of vindt je iets dat niet klopt, neem dan kontakt met mij op via 
annavirkpanna@gmail.com. Join graag mijn Facebook-groep, AnnaVirkpanna's Hook Up, 
waar iedereen welkom is om zijn fotos van haakwerk van mijn patronen te delen, en om 
vragen te kunnen stellen over mijn patronen, enz. Vergeet niet om je fotos op de sociale 
media te taggen met #annavirkpanna, zodat ik jullie mooie mandalas kan bewonderen.  

<3 Anna 


