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Aziza Afterparty 
Patroon naar Nederlands vertaald door Wendy de Vries.  
 
 
Garen: Kartopu Organica in de kleuren K245, K571, 
K576, K604 och K787 
Haaknaald: 3 mm 
Afmeting: 21 cm 
 
 
Afkortingen 
 
l/lb – losse/lossenboogje 
hv – halve vaste 
v – vaste 
hst – halfstokje 
st – stokje 
stgr/relstgr – stokjes groep/reliefstokjesgroep 
t – toer 
relv-v – relief vaste van voren  
relhst-v – relief halfstokje van voren 
relst-v – reliefstokje van voren 
reldst-v – relief dubbelstokje van voren 
relv-a – relief vaste van achter 
relst-a – reliefstokje vanachter 
 
3 relst-v sam – 3 relief stokjes van voor samengehaakt. 
3 st sam – 3 stokjes samengehaakt in hetzelfde lb. 
4 st sam – 4 stokjes samengehaakt over de volgende 4 steken. 
 
pop – popcorn; 5 st in dezelfde steek/lb, neem de naald uit de lus, steek in eerste st, neem 
de lus weer terug op de naald, sla rond een trek door. Afsluiten met een l (die niet gerekend 
wordt als steek). 
pic – 3 l, hv in eerste l. 
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Goed rond te weten 
 

- aan het eind van elke toer staat het aantal steken tussen (-). 
- De toer wordt gestart met een staande steek. Wil je liever beginnen met l, dan is 1 l = 

1v, 2 l = 1 hst enz. 
- Instructies tussen *-*, worden voor de rest van de toer herhaald als er niets anders 

aangegeven wordt. 
- Instructies tussen (-) in een toer, worden gehaakt in dezelfde steek/lb. 
- Na sommige toeren kan de mandala wat gaan bobbelen, maar de volgende toeren 

trekken dat weer recht. 
 
 
Patroon 
 
(Lichtroze) 6 l, hv in eerste l rond een cirkel te vormen. 
 
1. *3 st sam, 4 l*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de top van 
eerste stgr. Knip de draad af. (6 stgr, 6 4-lb) 
 
2. (Donkerroze) Begin in een willekeurig lb. *(3 st sam, 4 l, 3 st sam) in lb, 1 relst-v rond stgr 
van vorige toer*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de top van 
eerste stgr. Knip de draad af. (12 stgr, 6 4-lb, 6 relst) 
 
3. (Azuurblauw) Begin in een willekeurig lb. *(3 st sam, 4 l, 3 st sam) in lb, 1 relst-v rond stgr 
van vorige toer, 1 relst-v rond relst van vorige toer, 1 relst-v rond volgende stgr van vorige 
toer*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de top van eerste stgr. 
Knip de draad af. (12 stgr, 6 4-lb, 18 relst) 
 
4. (Donkerblauw) Begin in een willekeurig lb. *(3 st sam, 3 l, 3 st sam) in lb, 4 l, 3 relst-v sam 
over relst van vorige toer, 4 l*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 
de top van eerste stgr. Knip de draad af. (12 stgr, 12 4-lb, 6 3-lb, 6 relstgr) 
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toer 1-4 
 
5. (Grijsblauw) Begin in een willekeurig 3-lb. *3 v rond 3-lb, 1 relv-v rond stgr van vorige toer, 
4 v in 4-lb, 1 relv-v rond relst sam van vorige toer, 4 v in 4-lb, 1 relv-v rond stgr van vorige 
toer*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste v. (66 v, 18 relv) 
 
6. 1 relst-a rond elke steek voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste relst. (84 
relst-a) 
 
7. *4 st sam over 4 steken, 6 l*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 
de top van eerste stgr. Knip de draad af. (21 stgr, 21 6-lb) 
 

  
toer 1-7   toer 7 
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8. Lichtroze) Begin in een willekeurig lb. *(1 v, 1 hst, 2 st, 2 l, 2 st, 1 hst, 1 v) in lb, sla  stgr  
over tot volgende lb*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste 
steek. Knip de draad af. (21 punten) 
 
9. (Donkerroze) Begin in eerste v van een willekeurig punt. *4 relv-a, pop in lb, 4 relv-a*, 
herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste relv. Knip de draad af. 
(21 pop, 168 relv) 
 

  
toer 8   toer 9 
 
10. (Azuurblauw) Begin in een willekeurig pop. *relv-v rond pop, 6 l, reldst-v rond st sam van 
toer 7, 6 l*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste relv. (21 relv, 
21 reldst, 42 6-lb) 
 
11. (Blauw) Begin in een willekeurig relv. *relhst-v rond relv, 3 st rond lb, relst-v rond reldst, 
3 st in lb*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste relhst. (21 
relhst, 21 relst, 126 st) 
 
12. hv tot st, *3 v, sla  relst over, 3 v, sla  relhst over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in eerste v. (126 v) 
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toer 10   toer 12 
 
13. 3 v, *1 pic, 6 v*, herhaal *-* tot 3 steken over zijn van de toer, 3 v. Afsluiten met een hv 
in eerste v. (126 v, 21 pic) 
 
Knip de draad af en maak de eindjes vast. Blok je werk voor het beste resultaat. 
 

 Denk eraan dat mijn patronen beschermd zijn door copyright. Dit patroon behoort aan 
mij, Anna Nilsson en ik heb er alle rechten van. Ik vraag daarom om mijn pdf-en niet te 
delen met anderen, verwijs liever naar het patroon op mijn blogg annavirkpanna.com. 

 in mijn Facebook-groep, AnnaVirkpanna's Hook Up, is iedereen welkom om fotos te 
delen van hun werk van mijn patronene, om vragen te stellen over patronen enz. 

 Vergeet niet om je fotos op de sosiale media te taggen met #annavirkpanna, zodat ik ook 
jullie werk kan bewonderen. 

<3 Anna 


