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Spring Fling mandala 

 
Garen: Tilda Cotton Eco in de kleuren 204, 261, 249, 
282 
Verbruik: 1 bol van elke kleur á 25 g (je houdt restjes 
over) 
Haaknaald: 3 mm 
Afmetingen: 29 cm van punt tot punt 
 
 
Afkortingen 
l – losse 
lb – lossenboogje 
hv – halve vaste 
v – vaste 
hst – halfstokje 
st – stokje 
dst - dubbelstokje 
relv v – relief vaste van voren 
relhst v – relief halfstokje van voren 
relst v – relief stokje van voren 
reldst v – relief dubbelstokje van voren 

rel v a – relief vaste achter 
X st sam – X aantal st worden 
samengehaakt in dezelfde steek of 
hetzelfde lossenboogje 
a.l. – achterste lus van de steek 
stgr – stokjesgroep 
vg – vorige 
toer – toer 
pic – picot; 3 l, hv in eerste l 
3pic – 3 l, hv in eerste l, 3 l, hv in eerste l, 3 
l, hv in eerste l 

 
Belangrijk om te weten 

- Bij toeren waar je van kleur verwisseld, haak je de eerste steek als staande steek. 
Eventueel kun je de steek vervangen met 1 of meer l. 

- Bij toeren met dezelfde kleur wordt de eerste van de nieuwe toer vervangen door l; 1 
l = v, 2 l = hst, 3 l = st, 4 l = dst. 

- Aanwijzingen tussen [-] worden herhaald met het aantal keer dat aangegeven wordt. 
- Aanwijzingen tussen *-* worden herhaald voor de rest van de toer of het aantal keer 

dat aangegeven wordt. 
- Aanwijzingen tussen (-) worden in dezelfde steek of hetzelfde lb gehaakt. 
- Totaal aantal steken van elke toer staat tussen ( ), aan het eind van elke toer. 
- Kleurnummer van de toer staat in het begin van de toer met cursif tussen ( ). 
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Patroon 
(261) 6 l, sluit tot een ring met een hv in eerste l. 
1. *4 st sam, 4 l*, herhaal *-* 6 keer totaal. Afsluiten 
met een hv in eerste stgr. (6 stgr) 
2. (249) Begin in willekeurig lb. *4 st sam, 3 l, 1 relhst v 
om stgr van vg toer, 3 l*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv in eerste stgr. (6 stgr, 6 
relhst) 
3. (282) Begin in een lb voor een relhst. *(1 st, 2 l, 1 st) 
in lb, sla relhst over, (1 st, 2 l, 1 st) in volgende lb, 3 l, sla 
stgr over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in eerste st. (24 st) 

 
 
4. (261) Begin in een 3-lb. *(1 v, pic, 1 v) in lb, 3 l, 4 st 
sam in 2-lb, 2 l, 4 st sam in volgende 2-lb, 3 l*, herhaal 
*-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 
eerste v.  
(6 pic, 12 v, 12 stgr) 
 
 
 
 

 
 
 
5. (282) Begin in lb na een v. *2 v in lb, 1 relv v om stgr 
van vg toer, 2 v in volgende lb, 1 relv v om stgr van vg 
toer, 2 v in volgende lb, 2 l, sla v over, 1 v in lb van toer 
3 (achter pic, tussen de v van toer 4), 2 l, sla v over *, 
herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een 
hv in eerste v.  
(42 v, 12 relv) 
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6. (204) Begin in lb na v die gehaakt werd in toer 3. *2 
hst in lb, 8 hst in a.l., 2 hst in lb, sla v over *, herhaal *-* 
voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste 
hst.  (72 hst) 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. (282) Begin in de tussenruimte tussen hst 2 en 3 die 
in het lb gehaakt zijn. *(2 st sam, 2 l, 2 st sam) tussen 
hst 2 en 3 , 5 l, sla  6 hst over, 1 v in volgende steek, 5 l, 
sla 6 hst over*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in eerste hst. (12 stgr, 6 v) 
 
 
 

 
 
 
 
8. (249) Begin in een v. *(1 dst, 2 l, 1 dst, 2 l, 1 dst, 2 l, 1 
dst) in de v, 5 l, sla  5-lb en stgr over, 4 st sam in 2-lb, 5 l, 
sla stgr en 5-lb over*, herhaal *-* voor de rest van de 
toer. Afsluiten met een hv in eerste dst. (24 dst, 6 stgr) 
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9. (261) Begin in eerste 2-lb in een groepje met 4 dst. 
*[4 st sam in lb, 1 l, 1 relst v om dst, 1 l], herhaal [-] 3 
keer, 2 l, 1 v in lb, 3 l, 1 relv v om stgr van vg toer, 3 l, 1 
v in lb, 3 l, 1 relst v om dst, 1 l*, herhaal *-* voor de rest 
van de toer.  Afsluiten met een hv in eerste stgr. (18 
stgr, 24 relst, 12 v, 6 relv) 
 
 
 
 
 

10. (204) Begin in willekeurig relv. *1 relst v om relv, 1 
st in lb, 1 st in v, 1 st in lb, [1 relst v om relst, 1 st in lb, 1 
relst v om stgr, 1 st in lb], herhaal [-] 3 keer, 1 relst v om 
relst, 1 st in lb, 1 st in v, 1 st in lb*, herhaal *-* voor de 
rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste relst. 
(48 relst, 72 st) 
 
11. 1 l, *4 v, [1 relst om relst, 1 st in volgende steek], 
herhaal [-] 3 keer, (1 relst v, 2 l, 1 relst v) om volgende 
relst, 1 st in volgende steek, herhaal [-] 2 keer, 1 relst v 
om relst, 3 v*, herhaal *-* voor de rest van de toer. 
Afsluiten met een hv in eerste v. (48 relst, 42 v) 

 
 
 
12. (282) Begin in een lb. *(1 v, pic, 1 v) in lb, sla 1 steek 
over, 9 v in a.l., 1 reldst v om relst van toer 10, 2 v in 
a.l., 1 reldst v om hetzelfde  relst van toer 10, 9 v in 
a.l.*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met 
een hv in eerste v. (6 pic, 12 reldst, 132 v) 
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13. (261) Begin in eerste v van de 2 tussen reldst. *1 v, 
pic, 1 v in volgende steek, sla reldst over, 9 v in a.l., 3 l, 
sla  (v, pic, v) over, 9 v in a.l., sla reldst over*, herhaal *-
* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in 
eerste steek. (6 pic, 120 v) 
 
 
 
 
 

 
 
14. (249) Begin in een lb. (3 st sam, pic, 3 st sam, pic, 3 
st sam) in lb, 5 l, sla 4 steken over, 1 v in volgende 
steek, 5 l, sla 4 steken over, 1 relv a om v, 1 l, sla pic 
over, 1 relv a om volgende v, 5 l, sla 4 steken over, 1 v in 
volgende steek, 5 l, sla 4 steken over*, herhaal *-* voor 
de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste stgr. 
(12 pic, 12 relv, 12 v, 18 stgr) 
 
 
 

 
15. (204) Begin in eerste v na de 3 stgr in hetzelfde lb. 
*1 v in v, 2 l, reldst v om reldst van toer 12, 2 l, 3 st sam 
in 1-lb, 2 l, 1 reldst v om volgende reldst van toer 12, 2 l, 
1 v 1 v, 3 l, 3 st sam in 5-lb, 4 l, 1 v in het tweede stgr 
van de 3 in hetzelfde lb, 4 l, 3 st sam in 5-lb, 3 l*, 
herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een 
hv in eerste v. 
(18 v, 12 reldst, 18 stgr) 
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16. *1 hst in v, 2 hst in lb, sla reldst over, 2 hst in lb, sla  
stgr over, 2 hst in lb, sla reldst over, 2 hst in lb, 1 hst in 
v, 3 hst in lb, sla stgr over, 4 hst in lb, sla v over, 4 hst in 
lb, sla stgr over, 3 hst in lb*, herhaal *-* voor de rest 
van de toer. Afsluiten met een hv in tweede l van de 
eerste 2. (144 hst) 
 
17. *[1 st, 1 l, sla  1 steek over], herhaal [-] 8 keer, 1 st, 
(1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st) in volgende steek, herhaal [-] 3 
keer* herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten 
met een hv in 3:e l van de eerste 4. (90 st) 
 

18. 1 v in elke st en lbtot de 3 st in de hoek, 1 v in eerste 
st, 1 v in lb, 2 l, 1 v in tweede st, 2 l, 1 v in lb, 1 v in 
derde st, fga zo door met 1 v in elke st en lb tot de 
volgende hoek. (168 v) 
 
19. 1 v in eerste steek, *[pic, v in volgende steek], 
herhaal [-] 18 keer, 3pic, sla (lb, v, lb) over, v in 
volgende steek, herhaal [-] 8 keer*, herhaal *-* voor de 
rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste v, 
inplaats van een  v van de laatste herhaling. (174 pic) 
 

Knip de draad af en hecht alle losse draadjes af. Blok je mandala 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 


