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GrapeVine mandala 
Garen: Kartopu Organica från HobiumYarns.  
Garenverbruik kleine mandala: 1 bol van elk van de 
kleuren K763 lichtroze een K1749 donkerroze. 
Garenverbruik grote mandala: 2 bollen K019 wit een 
3 bollen K920 grijs. 
Haaknaald: 3 mm. 
Afmeting kleine: ca 44 cm. 
Afmeting grote: ca 64 cm. 

Belangrijk rond te weten 
 

- Aan het einde van elke toer staat het aantal 
steken tussen (-). 

- Instructies tussen *-* worden voor de rest van de toer herhaald, tenzij er iets anders 
aangegeven wordt. 

- Instructies tussen (-) worden in dezelfde steek/lossenboogje gehaakt. 
- De eerste steek van elke toer met een nieuwe kleur wordt gehaakt met een staande 

steek. Haak je liever met lossen is dat ook goed. 
- De eerste steek van een toer zonder van kleur te veranderen wordt gedaan met 

lossen, tenzij er iets anders aangegeven wordt in het patroon. 
- De Mandala gaat iets bobbelen na een aantal toeren, maar dat trekt recht na meer 

toeren. 
- Als je mandala klaar is, is het goed rond met water te blokken een je werk op te 

spannen, zodat alle steken recht liggen een zich mooi uitstrekken. 
 
 
Kleurenschema 
 
 Kleur 1  Kleur 2 
Klein K763 Lichtroze K1749 Donkerroze 
Groot K019 Wit  K920 Grijs 
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Afkortingen 
l – losse 
lb – lossenboogje 
hv – halve vaste 
stk – steek 
v – vaste 
hst – halfstokje 
st – stokje 
dst - dubbelstokje 
sl.o. – sla….over 
vg – vorige 
t – toer 
reldst-v – reliefdubbelstokje van voren 
relst-v – reliefstokje van voren 
relv-v – relief vaste van voren 
relv-a – relief vaste vanachter 
pic – picot (3 l, hv in eerste l) 
3 st sam – volgende 3 stokjes worden samengehaakt tot 1. 
a.l. – achterste lus 
 
puff – *sla rond, haal de naald door de aangegeven steek, haal het garen op een trek de lus 
door de steek heen een op tot de hoogte van een stokje*, herhaal *-* tot je 9 lussen op de 
naald hebt, doe nog een omslag een haal dan de lus door alle lussen heen. Sluit de steek met 
een l, die niet als steek gerekend wordt. 
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Patroon 
 
Kleur 1. 6 l, sluit tot een cirkel met een hv in eerste l. 
 
1. 5 l (telt als 1 dst, 1 l), *1 dst rond lb, 1 l*, herhaal *-* 11 keer. Afsluiten met een hv in 4:e l 
van eerste 5. (12 dst, 12 1-lb) 
 
2. Kleur 2. *(1 st, 1 l, 1 st) in dst, puff rond lb*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten 
met een hv in 3:e l van eerste 3. (24 st, 12 1-lb, 12 puffs) 
 
3. 1 l, ga door met 1 v tussen elke stk van vg toer. Afsluiten met een hv in eerste v. (36 v) 
 
4. Kleur 1. Begin in eerste v na een puff. *3 st, reldst-v rond puff van vg toer*, herhaal *-* 
voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van eerste 3. (36 st, 12 reldst) 
 
5. *1 st, (1st, 1 l, 1 st) in volgende stk, 1 st, (1 relst-v, 2 l, 1 relst-v) rond reldst van vg toer*, 
herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van eerste 3. (48 st, 12 1-
lb, 12 2-lb, 24 relst) 
 
6. *1 st, 1 relst-v, 1 l, sla 1-lb over, 1 relst-v, 1 st, 1 relst-v, 1 l, sla 2-lb over, 1 relst-v*, herhaal 
*-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van eerste 3. (24 st, 48 relst-v, 24 
1-lb) 
 
7. Haken in a.l.. 1 v in elke stk en lb. Afsluiten met een hv in eerste v. (96 v) 
 

 
toer 1-7 
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8. Kleur 2. *1 dst in v gehaakt in 1-lb, 6 l, sla 3 stk over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in eerste dst. (24 dst, 24 6-lb) 
 
9. Kleur 1. Begin in willekeurig lb. *1 v, 1 hst, 1 st, 1 dst, pic, 1 dst, 1 st, 1 hst, 1 v rond lb, sla 
dst over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste v. (48 v, 48 
hst, 48 st, 48 dst, 24 pic) 
 
10. Kleur 2. Begin in het eerste hst in een lb. *3 relv-a, sla pic over, 3 relv-a, 1 l, sla 2 v over*, 
herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste relv-a. (144 relv-a, 24 1-
lb) 
 
11. 3 hv, *1 v in volgende stk, 10 l, sla (2 v, 1 l, 3 v) over, 1 v in volgende stk*, herhaal *-* 
voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste l. (24 v, 24 10-lb) 
 
12. 3 hv in lb, *3 puffs rond lb, 3 l, ga naar volgende lb*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten in de top van de eerste puff. (72 puffs, 24 3-lb) 
 
13. *puff tussen de puffs, puff tussen volgende puffs, 4 l, v in 3-lb, 4 l*, herhaal *-* voor de 
rest van de toer. Afsluiten met een hv in de top van eerste puff. (48 puffs, 48 4-lb, 24 v) 
14. *puff tussen de puffs, 3 l, v in 4-lb, 2 l, v in volgende 4-lb, 3 l*, herhaal *-* voor de rest 
van de toer. Afsluiten met een hv in de top van de eerste puff. (24 puffs, 48 3-lb, 24 2-lb, 48 
v) 
 

 
toer 8-13 
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15. Kleur 1. Begin met een v in de top van een puff. *5 l, 3 st in 2-lb, 5 l, 1 v in de top van 
volgende puff*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste l. (48 3-
lb, 72 st, 24 v) 
 
16. 1 l, *1 v in v, 3 l, 2 st in volgende st, 1 st, 2 st in volgende st, 3 l*, herhaal *-* voor de rest 
van de toer. Afsluiten met een hv in eerste v. (24 v, 48 3-lb, 120 st) 
 
17. *1 st in v, 1 st in 3-lb, 2 st, (1 st, 1 l, 1 st) in volgende st, 2 st, 1 st in 3-lb*, herhaal *-* 
voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste st. (216 st, 24 1-lb) 
 
18. 2 l, 1 st in volgende stk, *2 st, 1 relst-v rond volgende st, 2 l, 1 relst-v rond volgende st, 2 
st, 3 st sam*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Bij de laatste herhaling haak 1 hst in de 
laatste stk inplaatsvan de 3 st sam. Afsluiten met een hv in eerste st. (96 st, 48 relst-v, 24 2-
lb, 24 st sam) 
 
19. Haken in a.l.. 1 l, 1 v in elke stk en l voor de hele toer rond. Afsluiten met een hv in eerste 
v. (216 v) 
 

 
toer 14-19 
 
Voor de kleine versie ga door met  20-22 hier onder. Wil je echter de grotere haken, ga dan 
naar toer 20 onder de rubriek van de ”Grote versie”. 
 
20. Kleur 2. Begin in willekeurig stk. *1 st, 4 l, sl.o. 2 stk, 1 v, 4 l, sl.o. 2 stk*, herhaal *-* voor 
de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste st. (36 st, 36 v, 52 4-lb) 
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21. *3 st in st, 3 l, sla lb over, 1 v in v, 3 l, sla lb over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in eerste st. (108 st, 36 v, 52 3-lb) 
 
22. 1 l, *1 v in de middelste st van 3, 3 l, 1 v in dezelfde stk, 1 hv in volgende stk, 5 l, 1 hv in 
volgende st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste v. (74 v, 74 
hv, 36 1-lb, 36 5-lb) 
Knip de draad af en hecht de draadjes af. Maak de mandala vochtig en span hem op, zodat 
het blokken ervoor zorgt dat het patroon tot zijn recht komt. 
 

       
 
Grote versie 
 
20. Kleur 2. Begin in willekeurig stk. *1 dst, 6 l, sla 3 stk over*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv in eerste dst. (54 dst, 54 6-lb) 
 
21. Kleur 1. Begin in willekeurig lb. *(1 v, 1 hst, 1 st, 1 dst, pic, 1 dst, 1 st, 1 hst, 1 v) in lb, sla 
dst over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste v. (108 v, 108 
hst, 108 st, 108 dst, 54 pic) 
 
22. Kleur 2. Begin in de eerste v in een lb. *4 relv-a, 1 l, sla pic over, 4 relv-a*, herhaal *-* 
voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste stk. (432 relv, 54 1-lb) 
 
23. hv tot 1-lb, *1 v in 1-lb, 10 l, ga naar volgende 1-lb*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in eerste v. (54 v, 54 10-lb) 
 
24. 3 hv in lb, *3 puffs rond lb, 3 l, sla v over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten 
met een hv in de top van de eerste puff. (162 puffs, 54 3-lb) 
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25. *puff tussen de puffs van vg toer, puff tussen volgende puffs, 3 l, v in lb, 3 l*, herhaal *-* 
voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in de top van de eerste puff. (108 puffs, 108 3-
lb, 54 v)  
 
26. *puff tussen puffs, 3 l, v in lb, 2 l, v in volgende lb, 3 l*, herhaal *-* voor de rest van de 
toer. Afsluiten met een hv in de top van eerste puff. (54 puffs, 108 v, 108 3-lb, 54 2-lb) 
 

 
toer 20-26 
 
27. Kleur 1. *3 st in 2-lb, 2 l, relv-v rond puff, 2 l*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in eerste st. (162 st, 108 2-lb, 54 relv) 
 
28. *2 st in eerste st van 3, 1 st in volgende, 2 st in het laatste st van 3, 1 l, 1 v in relv, 1 l*, 
herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste st. (270 st, 108 1-lb, 54 v) 
 
29. *5 st, sla lb over, 1 st in v, sla lb over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten 
met een hv in eerste st. (324 st) 
 
30. Haken in a.l.. 1 v in elke st voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste v. (324 
v) 
 
31. Kleur 2. Begin in willekeurig stk. *1 st, 4 l, sla 2 stk over, 1 v, 4 l, sla 2 stk over*, herhaal *-
* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste st. (54 st, 54 v, 108 4-lb) 
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32. *3 st in st, 3 l, sla lb over, 1 v in v, 3 l, sla lb over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in eerste st. (162 st, 54 v, 108 3-lb) 
 
33. 1 l, *1 v in het middelste st van 3, 3 l, 1 v in dezelfde stk, 1 hv in volgende stk, 5 l, 1 hv in 
volgende st*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste v. (108 v, 
105 hv, 54 3-lb 54 5-lb) 
 
Knip de draad af en hecht de draadjes af. Maak de mandala vochtig en span hem op zodat 
door het blokken het patroon het beste tot zijn recht komt. 
 

 
toer 27-33 
 

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

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

 Vergeet niet om je fotos op de sociale media te taggen met #annavirkpanna, zodat ol ook 
jullie prachtige werkstukken kan bewonderen. 

<3 Anna 


