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Kant 1 

Aziza Mandala Cal -Informatie 
 
Patroon naar Nederlands vertaald door Wendy de Vries.  

In dit patroon heb ik gehaakt met Kartopu Organica, een gemerceriseert katoen-garen met 
125 m/50 g. Mijn garen heb ik gekocht van Hobium Yarns, dat kun je hier vinden: 
https://www.hobiumyarns.com/urun/detay/0-3224 

Het gaat natuurlijk ook goed om een ander garen te gebuiken, denk er alleen aan dat je 
haakt met een haaknaald die past voor het garen en voor je haakvastheid. De afmetingen 
die genoemd zijn in het patroon gelden voor mijn mandala, gehaakt met mijn haakvastheid. 
Het verschilt vaak hoe vast of los men haakt, daardoor kan het zijn dat je garenverbruik niet 
hetzelfde is als het mijne. Ik had een deel garen over in alle kleuren, maar het kan gebeuren 
dat je moet bijvullen met garen, of meer garen overhoudt dan ik. 
 
Je kunt zelf beslissen welke kleuren je wilt in de verschillende toeren, maar de kleuren die ik 
aangeef in het patroon, sijn de kleuren die ik vond passen. Je kunt naar je eigen voorkeur 
meer of minder kleuren gebruiken, als je er maar voor zorgt dat de kleuren harmonieren, of 
misschien wil je zelfs een geheel eenkleurige Aziza maken. Ik kan niet vertellen hoeveel 
garen er gebruikt zal worden als je meer of minder kleuren gebruik, en het hangt ook ervan 
af voor welke toeren je welke kleur gebruikt.  
 
Mijn Aziza weegt 450 g. Maar denk eraan dat een ander soort garen een ander gewicht kan 
geven, zelfs al is het ook een katoengaren van hetzelfde aantal meters per gram. 

Garen: Kartopu Organica (125 m/50 g).  
Verbruik: 2 bollenvan de kleuren K010, K245, K571, K576, K604 en K787. 
Haaknaald: 3 mm. 
Afmeting: 76 cm. 

Belangrijk om te weten 
 

- Bij kleurwisseling haak je de eerste steek van de toer als een staande steek. Als je 
liever losse gebruik kan dat ook. 

- De eerste steek als je NIET van kleur verandert wordt vervangen met lossen 
- Als je van kleur wisselt, gaat de toer door waar de vorige eindigde, tenzij het anders 

aangegeven wordt. 
- Sluit elke toer met een hv in de eerste steek van de toer, tenzij er iets anders 

aangegeven wordt. 
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Kant 2 

- De gebruikte kleur staat aangegeven aan het begin van de toer met rosa cursive 
letters tussen (-). 

- Het aantal steken van de toer wordt aangegeven tussen (-) aan het eind van elke 
toer. 

- Instructies tussen *-* worden herhaald voor de rest van de toer, of voor het aantal 
keer dat aangegeven staat. 

- Instructies tussen (-) worden gehaakt in dezelfde steek of lossenboogje. 
- Instructies tussen [-] worden herhaald over meerdere steken met het aantal keer dat 

aangegeven wordt. 
 
Kleurenschema (in de volgorde dat ze in het patroon voorkomen) 

-  
Mijn kleurnummers Jouw kleurnummers 
  
K787 – lichtroze  
K245 - donkerroze  
K010 - wit  
K571 – grijsblauw  
K604 – donkerblauw  
K576 – turkoise  

 
Ik hoop dat je net zo veel plezier bleeft aan het haken van mijn Aziza mandala als ik zelf 
gehad hebt met haar te ontwerpen! Gebruik goed de tijd om haar te haken, ik heb geen 
haast met het publiceren van de verschillende delen. Het patroon van Aziza wordt via mijn 
blogg uitgedeeld, gratis, ook als de CAL afgesloten is. 
 
Het is belangrijk voor mij om je een tijd met ontspanning en plezier van het haken te 
bezorgen, geniet van elke steek en zie hoe een prachtige mandala groeit met behulp van je 
eigen handwerk. 
 

 Denk eraan dat mijn patronen beschermd zijn door copyright. Dit patroon behoort van mij, 
Anna Nilsson en ik heb alle rechten ervan. Ik wil je daarom vragen om niet mijn pdf-en te delen met 
anderen, maar verwijs ze liever naar het patroon dat gratis te vinden is op mijn blogg 
annavirkpanna.com. 

 In mijn Facebook-groep, AnnaVirkpanna's Hook Up, is iedereen welkom om fotos te delen die 
van mijn patronen gehaakt zijn, om vragen te stellen over mijn patronen enz. 

 Vergeet niet om je fotos op de sociale media te taggen met #azizamandalacal en 
#annavirkpanna, zodat ik ook kan genieten van jullie werkstukken         <3 Anna 
 


