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Viola mandala 

Garen: Scheepjes Catona in 3 färger  
Haaknaald: 3.0 mm Clover Amour 
Afmeting: 18 cm 

Afkortingen  

stk - steek/steken 
hv – halve vaste 
l – losse 
lb - lossenboogje 
v – vaste 
hst - halfstokje 
st – stokje 
dst - dubbelstokje 
a.l. - achterste lus van een steek 
3 st sam - 3 stokjes samengehaakt in aangegeven stk of lb 
relv-v - relief vaste van voren 
pic - picot; 3 l, hv in eerste l 
*-* - herhalen voor de rest van de toer 
(-) - haak je in dezelfde /hetzelfde lb 

Belangrijk om te weten 

- De eerste 3 st sam van een toer haak je met 2 l, 2 st sam. 
- An het eind van elke toer staat het totaal aantal steken tussen(-). 
- De eerste steek van een toer haak je met een staande steek of je vervangt met l 

volgens schema: 
1 l = v, 2 l = hst, 3 l = st, 4 l = dst. 

- Sluit elke toer af met een hv in de eerste steek tenzij er iets anders aangegeven 
wordt. 

Kleurenschema 

Kleur 1 - geel  2 - lila   3 - groen  
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Patroon  

1. (Kleur 1). 12 hst in een magisk ring. (12 hst)  

2. 1 l, *1 v, 5 l, sla 1 stk over*. (6 v, 6 5-lb) 

3. (Kleur 2). (1 v, 1 hst, 3 st, 1 hst, 1 v) in elk lb voor de rest 
van de toer. (12 v, 12 hst, 18 st) 

4. 1 v in a.l. in elke  stk voor de rest van de toer. (42 v) 

5. (Kleur 3). *1 v in tussen de laatste v in een groepje (van 
toer 3) en eerste v in volgende groepje, 5 l, sla 3 stk over, v 
in volgende stk, 5 l, sla 3 stk over*. (12 v, 12 5-lb) 

6. hv in lb, *(3 st sam, 2 l, 3 st sam) in lb, 2 l, sla v over*. (24 
x 3 st sam, 24 2-lb) 

7. hv in lb, *3 st sam in lb, 3 l, sla st sam over*. (24 x 3 st 
sam, 24 3-lb) 

8. (Kleur 1). Begin in valfri lb. *3 v in lb, relv-v om st sam*. 
(72 v, 24 relv-v) 

9. (Kleur 2). Begin in de middelste v van drie.  
*1 v, sla 3 stk over, 5 dst in volgende stk, sla 3 stk over*. (12 
v, 12 x 5 dst)  

10. *1 st in eerste dst, 1 l, 1 st in tweede dst, 1 l, (1 st, 1 l, 1 
st) in derde dst, 1 l, 1 st in vierdee dst, 1 l, 1 st in vijfde dst, 
sla v over*. (72 st, 60 1-lb) 

11. (Kleur 1). Begin tussen het laatste st in een groepje en 
het eerste st van het volgende groepje. *(1 v, pic, 1 v) tussen 
st, sla st over, v in 1-lb, 1 l, sla st over, v in lb, 1 l, sla st over, 
(v, pic, v) in lb in de punt,  
1 l, sla st over, v in lb, 1 l, sla st over, v in lb*. (96 v, 48 1-lb, 24 pic) 

Knip de draad af en werk de eindjes weg. Blokken voor het beste resultaat. 

#annavirkpanna #mandalamarathon #violamandala                                             <3 Anna  


