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Anna’s Delight 
Vertaald door Wendy de Vries 
 
 
 
 
Kleed/babydeken 
Garen: Scheepjes Bloom, 100% katoen, 80 stk / 50 g,  
Kleuren en verbruik: 3 bollen 424, 2 bollen elk van 
426, 427 en 416 
Haaknaald: 5 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandala 
Garen: Scheepjes Catona, 100% katoen,  
125 stk / 50 g 
Kleuren en verbruik: 1 bol van de kleuren 105, 252, 
257 en 424 
Haaknaald: 3 mm 
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Afkortingen 

l – losse 
lb - lossenboogje  
hv – halve vaste 
v – vaste  
hst – halfstokje  
st – stokje 
stk – steek/steken  

stgr - stokjesgroepje 
2 st sam – 2 stokjes samengehaakt 
3 st sam – 3  stokjes samengehaakt 
relst-v – reliefstokje van voren 
relst-a – reliefstokje vanachter 
reldst-v – relief dubbelstolpe van voor  

pop - popcorn; 5 stokjes in dezelfde steek, neem de haak uit de lus, steek die van voor naar 
achter i de eerste steek, neem de lus weer op en trek die erdoor. Sluit af met een 1 (die 
wordt niet gerekend als steek) 
 
*-* - herhaal voor de rest van de toer of voor het aantal keren dat aangegeven wordt 
(-) - haak je in dezelfde stk of hetzelfde lb 
[-] - steken tussen [-] worden een bepaald aantal keren binnen een toer herhaald 

Belangrijk om te weten  

• elke toer wordt afgesloten met een hv in de eerste steek van de toer. 
• Het eerste hst/st van de toer wordt vervangen met 2 l/3 l. 
• De steken achter de reliefsteken worden overgeslagen. 
• (2 st, 2 l, 2 st) is een hoek.  
• Totaal aantal stekenr /per zijde of van de gehele toer staat tussen () aan het eind van 

de toer. 
• Het werk kan een beetje bobbelen na diverse toeren, maar dat wordt later dan weer 

rechtgetrokken. 

Kleurenschema 

 Bloom Catona 

Kleur 1 424 105 
Kleur 2 416 257 
Kleur 3 426 424 
Kleur 4 427 252 
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Patroon  

1. Kleur 1. 15 st in een magische ring. (15 st) 

2. 2 st in elke stk, voor de rest van de toer. (30 st) 

3. Kleur 2. Begin tussen 2 stgr. 
*3 st sam tussen stgr, 3 l, sla 2 stk over*.  
(15 3 st sam, 15 3-lb)  

4. Kleur 3. Begin in willekeurig 3-lb. 
*1 st in lb, 4 l, sla stgr over, 3 st sam in lb, 2 l, sla stgr over, 3 st sam in lb, 4 l, sla stgr over*. 
(5 st, 10 3 st sam, 10 4-lb, 5 2-lb) 

 

**Let op** Vanaf hier schrijf ik alleen het aantal steken per zijde, dwz de steken tussen de 
hoek2-lb. De hoeklb wordt dus niet meegerekend. 

5. hv in lb, *4 st in 4-lb, 1 l, sla stgr over, (2 st, 2 l, 2 st) in 2-lb, 1 l, sla stgr over, 4 st in 4-lb, 1 
l, sla st over*. 
(12 st, 3 1-lb / per zijde) 
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6. Kleur 4. Begin in en hoek-lb.  
*(2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 2 st, 1 st in 1-lb, 4 st, reldst-v om de alleenstaande st van toer 4, 4 
st, 1 st in 1-lb, 2 st*. 
(18 st, 1 reldst-v) 

 
 
7. *1 st, relst-v om de laatste stk voor de hoek, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, relst-v om volgende 
st, 8 st, reldst-v om reldst-v, 7 st*. 
(20 st, 2 relst-v, 1 reldst-v) 

8. Kleur 1. Begin in een hoek-lb. 
*(2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 2 st, relst-v om relst, 4 l, sla 4 stk over, v in volgende stk, 4 l, sla 3 
stk over, relst-v om reldst, 4 l, sla 3 stk over, v in volgende stk, 4 l, sla 4 stk over, relst-v om 
relst, 2 st*. 
(8 st, 2 v, 3 relst-v, 4 4-lb)  
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9. *2 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 4 st, relst-v om relst, 4 st in 4-lb, sla v over, 4 st in volgende 
4-lb, relst-v om reldst, 4 st in 4-lb, sla v over, 4 st in volgende 4-lb, relst-v om relst, 2 st*. 
(28 st, 3 relst-v) 

10. 1 l, *4 v, (2 v, 2 l, 2 v) in hoek-lb, 27 v*. (35 v) 

11. *6 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 8 st, reldst-v om relst van toer 9, 8 st, reldst-v om relst 
van toer 9, 8 st, reldst-v om relst van toer 9, 2 st*. 
(36 st, 3 reldst-v)  
 

 

12. Kleur 2. Begin in een hoek.  
*(2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, relst-v om volgende st, 2 l, sla 3 st over, [3 st sam in volgende stk, 
1 l, sla 1 stk over, 3 st sam in volgende stk, 1 l, sla 1 stk over, 3 st sam in volgende stk, 1 l, sla 
1 stk over, relst-v om reldst, 1 l], sla 2 stk over, herhaal [-], sla 2 stk over, herhaal [-], sla 1 stk 
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over, 3 st sam in volgende stk, 1 l, sla 1 stk over, 3 st sam in volgende stk, 1 l, sla 1 stk over, 3 
st sam in volgende stk, 2 l, sla 3 stk over, relst-v om de laatste st van die zijde*. 
(12 3 st sam, 4 st, 5 relst-v, 2 2-lb, 14 1-lb) 

13. hv tot het hoek-lb, *(2 st, 2 l, 2 st), sla 1 stk over, 1 st in volgende stk, reldst-v om relst, 2 
l, [3 st sam in volgende 1-lb, 1 l, 3 st sam in volgende 1-lb, 1 l, reldst-v om relst, 1 l], herhaal 
[-], nog 2 keer , 3 st sam in volgende 1-lb, 1 l, 3 st sam in volgende 1-lb, 2 l, reldst-v om relst, 
1 st, sla 1 stk over*. 
(6 st, 5 reldst-v, 8 3 st sam, 10 1-lb, 2 2-lb) 

14. *2 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 3 st, [relst-v om reldst, 3 l, 3 st sam in 1-lb tussen stgr, 3 l], 
herhaal [-] nog 3 keer , relst-v om reldst, 1 st*. 
(10 st, 5 relst-v, 4 3 st sam, 8 3-lb) 

 

15. Kleur 3. Begin in een hoek.  
*(2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 5 st, [relst-v om relst, 2 st in lb, 1 st in de 3 st sam, 2 st om lb], 
herhaal [-]  nog 3 keer, relst-v om relst, 5 st*. 
(34 st, 5 relst-v) 

16. *2 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 7 st, [relst-v om relst, 5 st], herhaal [-] nog 4 keer*. 
(38 st, 5 relst-v)  

17. *4 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 9 st, [relst-v om relst, 5 st], herhaal [-] nog 4 keer *. 
(42 st, 5 relst-v) 
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18. Kleur 4. Begin in een hoeklb. 
*(2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, sla 1 st, 10 st, [3 l, sla relst-v, 5 st], herhaal [-] nog 4 keer, 5 st, sla 1 
stk*. 
(44 st, 5 3-lb) 

19. Kleur 1. Begin in een hoeklb. Pop haak je vooraan het lb van toer 18.  
*(2 v, 2 l, 2 v) in hoek-lb, sla 1 stk over, 11 v, [1 pop in relst van toer 17, 5 v], herhaal [-] nog 4 
keer, 6 v, sla 1 stk over*. 
(46 v, 5 pop) 

 

20. Kleur 2. Begin in een hoeklb.  
*(2 hst, 2 l, 2 hst) in hoek-lb, sla 1 stk over, 12 hst, [sla pop over, 5 hst], herhaal [-] nog 4 
keer, 7 hst, sla 1 stk over*. (48 hst) 

21. Kleur 3. Begin in een hoeklb.  
*(2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, sla 1 stk over, 47 st*. (51 st) 

22. *2 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, sla 1 stk over, 48 st*. (54 st) 
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23. 1 l, *4 v, (2 v, 2 l, 2 v) in hoek-lb, 50 v*. (58 v) 
 

 
 
24. Kleur 4. Begin in een hoeklb. 
*(2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, sla 2 stk over, 54 relst-a, sla 2 stk over*. 
(4 st, 54 relst-a) 

25. *2 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 56 st*. (62 st)  
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26.Kleur 1. Begin in een hoeklb.  
*(2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 62 relst-a*. 
(4 st, 62 relst-a) 

27. *2 st, (2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 64 st*. 
(70 st) 

28. Kleur 2. Begin in een hoeklb.  
*(2 st, 2 l, 2 st) in hoek-lb, 70 relst-a*. 
(4 st, 70 relst-a)  

Knip de draad af en werk de eindjes weg. 

 

#annavirkpanna #annasdelight 

    

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

 Wees ook welkom in mijn Facebook-groep, AnnaVirkpanna's Hook Up, waar iedereen 
hun fotos kan delen van hun werk gebaseerd op mijn patronen, om vragen te stellen over 
patronen enz. 

 


