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Christmas Fling mandala 

Vertaald door Wendy de Vries 

Garen: Kartopu Organica 50g/125m in kleuren K019, 
K125 
Haaknaald: 3 mm 
Afmeting: ca 23 cm na blokken 

Afkortingen 

l – losse 
lb – lossenboogje 
hv – halve vaste 
st – stokje 
dst - dubbelstokje 
relst-v – reliefstokje van voren 
st sam – stokjes samengehaakt 
v – vaste 
hst - halfstokje 
pic – picot; 3 l, hv in eerste l 
tot – totaal 
relv-a – relief vaste van achter 
puffst – puffsteek; *sla om, steek de naald in de aangegeven steek of lb, haal het garen op 
een terug door de steek, trek de lus op tot de hoogte van een stokje*, herhaal *-* tot je  11 
lussen op de naald hebt, nog een omslag een dan trek je door alle lussen tegelijk. Sluit dan de 
steek met een l. Deze l telt niet mee als steek. 
 
Bra att veta 

• De eerste steek van een toer kan gehaakt worden als een staande steek, of 
vervangen worden met lossen als volgt:; 1 l = 1 v, 2 l = 1 hst, 3 l = 1 st, 4 l = 1 dst. 

• Elke toer wordt afgesloten met een hv in de eerste steek van de toer, als er niets 
anders wordt aangegeven. 

• Aanwijzingen tussen *-* worden herhaald voor de rest van de toer, tenzij anders 
wordt aangegeven. 
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Patroon 
 
Begin met wit. 
6 l, hv in eerste l om tot een ring te sluiten. 
 
1. *1 puffst om de ring, 4 l*, herhaal *-* tot 6 keer. Afsluiten met een hv in eerste puffst. 
Knip de draad af. (6 puffst, 6 lb) 
 
2. Gebruik nu rood, begin in  een lb. *5 st om lb, 1 relst-v om puffst*, herhaal *-* voor de 
rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste steek. (30 st, 6 relst) 
 
3. *5 st, (1 relst-v, 2 l, 1 relst-v) om relst*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met 
een hv in eerste steek. Knip de draad af. (30 st, 12 relst, 6 lb) 
 
4. Wissel van kleur naar wit, begin in een lb. *(1 puffst, 3 l, 1 puffst) in lb, 8 l*, herhaal *-* 
voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste puffst. Knip de draad af. (12 puffst, 6 
8-lb, 6 3-lb) 
 
5. Wissel naar rood, begin in het eerste st van 5 van toer 3. *2 st sam in de eerste twee st, 1 
st in volgend st, 2 st sam over volgende twee st, 3 l, (1 v, 1 pic, 1 v) om 3-lb van toer 4, 3 l*. 
herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste st sam. (12 st sam, 6 st, 6 
pic, 12 v, 12 lb) 
 
6. *3 st sam in drie st, 8 l, 1 v om hetzelfde 3-lb van toer 4 ervoor  (v, pic, v), 1 v om hetzelfde 
3-lb van toer 4 erna (v, pic, v), 8 l*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv 
in eerste st sam. (6 st sam, 12 v, 12 lb) 
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7. (5 st, 2 l, 5 st) om elke lb voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste st. Knip 
de draad af. (120 st, 12 lb) 
 

  
 
8. Wissel naar wit, begin in een willekeurig lb. *(1 puffst, 2 l, 1 puffst) om lb, 6 l, sla 5 st over, 
1 v in de tussenruimte tussen st 5 en st 6, 6 l, sla 5 st over*, herhaal *-* voor de rest van de 
toer. Afsluiten met een hv in eerste puffst. Knip de draad af. (24 puffst, 12 v, 12 2-lb, 24 6-lb) 
 
9. Wissel naar rood, begin in eerste st van de 5 voor een puffst. Haak voor het lb van vorige 
toer. *2 st sam in de  de eerste twee st, 1 st in volgend st, 2 st sam in de volgende twee st, 2 
l, (1 v, 1 pic, 1 v) in lb tussen de puffst, 2 l, 2 st sam in de volgende twee st, 1 st in volgend st, 
2 st in volgende twee*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste 
st sam. Knip de draad af. (24 st sam, 12 st, 24 v, 12 pic, 24 lb) 
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10. begin in eerste st na een pic. *4 st sam in de eerste twee eerste st en de laatste twee st 
(sla de 2 st in het midden over), 3 l, 1 v in lb, 2 l, sla de pic over, 1 v in lb, 3 l*, herhaal *-* 
voor de rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste st sam. (12 st sam, 24 3-lb, 12 2-lb, 
24 v) 
 
11. 1 l, *1 v in st sam, 3 v in 3-lb, 1 v in v, 2 v in 2-lb, 1 v in v, 3 v in 3-lb*, herhaal *-* voor de 
rest van de toer. Afsluiten met een hv in eerste v. (132 v) 
 
12. 4 l, sla 1 steek over, *1 st in volgende steek, 1 l, sla 1 steek over*, herhaal *-* voor de 
rest van de toer. Afsluiten met een hv in 3:e l van de eerste  4. Knip de draad af. (66 st, 66 lb) 
 
13. Wissel naar wit, begin in een overgeslagen steek 
van toer 11. *1 dst in de overgeslagen steek (voor het lb 
van toer 12), 1 hst in st*, herhaal *-* voor de rest van 
de toer. Afsluiten met een hv in 4:e l van de eerste 4. 
Knip de draad af. (66 dst, 66 hst) 
 
14. Wissel naar rood, begin in een willekeurig dst. 
Haken in de achterste lus. *1 v, 1 hst, 1 st, 2 l, 1 st, 1 
hst, 1 v*, herhaal *-* voor de rest van de toer. Afsluiten 
met een hv in eerste steek. Knip de draad af. (44 v, 22 
hst, 22 st, 22 lb) 
 
Maak alle draadjes vast en werk ze weg, span je 
mandala licht op en blok voor het beste resultaat. 

#annavirkpanna #christmasflingmandala 
 

 Bedenk wel dat mijn patronen beschermd zijn door 
är copyright. Dit patroon behoort aan mij, Anna 
Nilsson en ik heb er alle rechten van. Ik vraag daarom 
om mijn patronen/pdf niet de delen met anderen, 
verwijs ze liever naar het patroon op mijn blogg 
annavirkpanna.com. 
 
<3 Anna 


