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Kant 1 

Aziza Mandala Cal - Deel 8 
Patroon naar Nederlands vertaald door Wendy de Vries.  
 
59. (K571) Begin in lb in een v-steek. *pop in lb, 1 l, 5 relv-a, 1 l*, herhaal *-* voor de rest 
van de toer. Afsluiten met een hv in eerste pop. Knip de draad af. (54 pop, 270 relv, 108 1-lb) 
 
60. (K576) Begin in de eerste relv van fem. *5 st, 1 st in lb, sla pop over, 1 st in lb*, herhaal *-
* voor de rest van de toer. Afsluiten med een hv in eerste st. (378 st) 
 
61. *6 st, 2 st in volgende steek*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten med een hv 
in eerste st. (432 st) 
 
 

   
 
 
62. (K245) Begin in willekeurige steek. 1 relst-a om elke steek voor de rest van de toer. 
Afsluiten med een hv in eerste steek. (432 relst-a) 
 
63. 1 st in elke steek voor de rest van de toer. Afsluiten med een hv in eerste st. (432 st) 
 
64. (K010) Wordt gehaakt in de a.l.. Begin in willekeurige steek. 1 v in a.l. in elke steek voor 
de rest van de toer. Afsluiten med een hv in eerste v. (432 v) 
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Kant 2 

   
 
 
65. 1 l, *1 v, 1 hst, 1 st, pic, 1 st, 1 hst, 1 v, 2 l, sla 1 steek over, 1 hv in volgende steek, 1 l, sla 
1 steek over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten med een hv in eerste v. (48 pic, 
48 hv, 96 v, 96 hst, 96 st, 96 2-lb) 
 
 

   
 
 
Mijn Aziza meet nu ik klaar ben 76 cm.  
 
Ik hoop werkelijk dat je het net zo leuk gevonden heb met deze CAL als ik heb gehad bij het 
ontwerpen. Dank je wel iedereen voor het deelnemen om jullie eigen persoonlijke prachtige 
mandalas te haken. Een ekstra bedankje aan mijn patroontesters en vertalers<3 . Zonder 
hun was er geen CAL geweest! 
 
 

 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. 
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Kant 3 

 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 


