
 

http://annavirkpanna.com - http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson 
IG: @AnnaVirkpanna - FB: AnnaVirkpanna - FB group: AnnaVirkpanna’s Hook Up 

 
* Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2019 * 

Reproductie en publicatie van materiaal en teksten zonder medeweten van Anna Nilsson zijn niet toegestaan.  
Als je vragen hebt, kun je kontakt met me opnemen via annavirkpanna@gmail.com. 

Kant 1 

Aziza Mandala Cal - Deel 2 
Patroon naar Nederlands vertaald door Wendy de Vries.  
 
13. (K571) haak in t 10. *1 relst-v rond (1 v, 3 l, 1 v), 2 l*, herhaal *-* voor de rest van de 
toer. Afsluiten met een hv in eerste steek. Trek de 3 l naar voor zodat ze voorop t 13 liggen. 
(36 relst-v, 36 2-lb) 
 
14. Als je de eerste st in elke (1 st, 1 l, 1 st) haakt, zorg ervoor dat je ook door de 
achterliggende steken van t 12 haakt. Daarmee ligt de toer vast in plaats van los erop. 
*(1 st, 1 l, 1 st) in st, 2 st rond lb*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv 
in 3:e l van eerste 3. Knip de draad af. (144 st, 36 1-lb) 
 
 

   
 
 
15. (K787) (2 st, 1 l, 2 st) in elke lb voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste 
steek. Knip de draad af. (144 st, 36 1-lb) 
 
16. (K245) *4 relst-a, 1 l*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 
eerste steek. (144 relst-a, 36 1-lb)  
 
17. 1 v in elke steek en lb voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste steek. Knip 
de draad af. (180 v) 
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Kant 2 

   
 
Na toer 17 is de afmeting van mijn Aziza 20 cm en een beetje hobbelig, maar dat gaat zich in 
de komende toeren rechttrekken. 
 
18. (K010) *3 st in 1-lb van t 15, 1 v in de vaste steekdie gehaakt is in 1-lb van t 17*, herhaal 
*-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste steek. Knip de draad af. (108 st, 
36 v)  
 
19. (K604) begin in de eerste van 3 st. *3 st-sam op de driestokjes, 2 l, 1 st in volgende steek, 
2 l*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste steek. (36 st-sam, 
36 st, 72 2-lb) 
 
20. hv in lb. *3 st-sam rond lb, 1 relst-v rond het stokje dat alleen staat, 3 st-sam rond lb, (1 
relst-v rond de 3 st-sam, 1 l, 1 relst-v rond hetzelfde st-sam)*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv in eerste steek. (72 st-sam, 107 relst-v, 36 1-lb)  
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Kant 3 

 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 


