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Hibiscus mandala 
Garen: Scheepjes Catona in 4 kleuren  
Haaknaald: 3 mm 
Afmeting: 23 cm 

Vertaald door Wendy de Vries 

Afkortingen 
 
l – losse 
hv – halve vaste 
lb – lossenboogje 
stk – steek/steken 
v – vaste 
hst – halfstokje 
st – stokje 
vg – vorige 
a.l. – achterste lus 
 
pic - picot; 3 l, hv in eerste l 
 
relv-v – relief vaste van voren 
relst-v – reliefstokje van voren 
reldst-v - relief dubbelstokje van voren  
 
 

relddst-v- relief driedubbelstokje van 
voren 
3 relst-v sam - 3 relief stokjes van voren 
samengehaakt om de aangegeven steken 
2 reldst-v sam - 2 relief dubbelstokjes van 
voren samengehaakt om de aangegeven 
steken 
relst-a - relief stokje van achter 
3 st sam - 3 stokjes samengehaakt in 
hetzelfde lb 
 

*-* - herhalen voor de rest van de toer/ met het aantal keren dat aangegeven staat 
(-) - haak je in dezelfde steek 
 
pop - popcorn; 5 st in dezelfde stk, neem de lus van de naald, steek de naald door de lus van 
het eerste stokje, trek de vorige lus er door een sluit met 1 l (l telt niet als stk) 
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Belangrijk om te weten 
 

- Aan het eind van elke toer staat het aantal steken tussen(-). 
- De eerste steek van een toer haak je als staande steek of je vervangt die met l als 

volgt;  
1 l = v, 2 l = hst, 3 l = st 

- Sluit elke toer af met een hv in eerste stk tenzij er iets anders aangegeven wordt. 
- De eerste steek van een toer met 3 st sam haak je als 2 l + 2 st sam in hetzelfde lb. 

 
Kleurenschema 

Kleur 1 - lila   Kleur 2 - geel      Kleur 3 - turkoise Kleur 4 - wit 

 
Patroon 
 
Kleur 1. 6 l, sluit tot een cirkel met een hv in eerste l. 
 
1. *3 st sam, 3 l*, herhaal *-* 6 keer in totaal. (6 x 3 st sam, 6 3-lb) 
 
2. Kleur 2. Begin in een lb.  
*3 st sam in lb, 2 l, (1 relst-v, 1 l, 1 relst-v, 1 l, 1 relst-v) om 3 st sam van de vorige toer, 2 l*.  
(6 x 3 st sam, 18 relst-v, 12 1-lb, 12 2-lb) 
 
3. Kleur 3. Begin om 3 st sam.  
*relst-v om 3 st sam, 2 l, relst-v om relst-v, 1 st in 1-lb, 1 relst-v om volgende relst-v, 1 st in 1-
lb, 1 relst-v om laatste relst-v, 2 l*.  
(24 relst-v, 12 st, 24 2-lb) 
 
4. Kleur 4. Begin in een 2-lb na een alleenstaand relst-v.  
*3 st sam in lb, 3 l, 3 relst-v sam om de 3 relst-v van de vg toer, 3 l, 3 st sam in lb, 3 l, sla 
relst-v over*.  
(6 x 3 relst-v sam, 12 x 3 st sam, 18 3-lb) 
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5. 1 l, *relv-v om 3 st sam, 3 v in lb, relv-v om 3 relst-v sam, 3 v in lb, relv-v om 3 st sam, 3 v 
in lb*. Afsluiten met een hv in eerste relv-v. 
(18 relv-v, 54 v) 
 
6. Kleur 3. Begin in de tweede v van 3, na  de relv-v om 3 relst-v sam.  
*5 hst in a.l., relddst-v om relst-v van toer 3, 5 hst in a.l., reldst-v om 3 relst-v sam van toer 4, 
sla 2 stk over (de eerste zit achter het reldst-v)*.  
(69 hst, 6 relddst-v, 6 reldst-v) 
 

  
 
7. Kleur 1. Begin in een relddst-v.  
*(1 st, 2 l, 1 st) in relddst-v, sla 1 stk over, 3 v, sla 1 stk over, (1 st, 2 l, 1 st) in reldst-v, sla 2 
stk over, 3 st in volgende stk, sla 2 stk over*.  
(12 x st+2 l+st, 18 v, 18 st) 
 
8. Kleur 2. Begin in eerste v van 3.  
*3 v in a.l., 2 l, sla st over, pop in lb, 2 l, sla st over, 3 relst-a, 2 l, sla st over, pop in lb, 2 l, sla 
st over*. (18 pop, 18 v, 18 relst-a, 24 2-lb) 
 
9. Kleur 1. Begin om een pop na de 3 v.  
*relv-v om pop, 2 v in lb, 1 v in relst-a, 2 reldst-v sam (eerste dst om st onder de stk van 
toer7 en het andere dst om het volgende st van toer 7), sla 1 relst-a over, 1 v in de laatste 
relst-a, 2 v in lb, relv-v om pop, 2 v in lb, 1 v in v, 2 reldst-v sam (eerste dst om st recht 
eronder van ttoer 7 en het andere dst om het volgende st van toer 7), sla 1 v over, 1 v in 
laatste v, 2 v in lb*. 
(12 x 2 reldst-v sam, 12 relv-v, 72 v) 
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10. 1 l, *sla relv-v over, 3 hst, (relst-v, 2 l, relst-v) om 2 reldst-v sam, 3 hst, sla relv-v over, 3 
hst, (relst-v, 2 l, relst-v) om 2 reldst-v sam, 3 hst*.  
(12 x relst-v+2 l+relst-v, 72 hst) 
 
11. Kleur 4. Begin in een lb.  
*pop in lb, 2 l, sla st over, 6 v in a.l., 2 l, sla st over*.  
(12 pop, 72 v, 24 2-lb) 
 
12. Kleur 3. Begin in lb na een pop.  
*v in lb, 5 l, sla 3 stk over, 1 v tussen de hst die je overgeslagen hebt in  de relv-v van toer 10 
(zie fotos hieronder), 5 l, sla 3 stk over, v in lb, 1 l, sla pop over*. 
(36 v, 24 5-lb, 12 1-lb) 
 

 
 
13. hv in lb, *5 hst in lb, pic, sla v over, 5 hst in volgende lb, 2 l, sla v over, 1 v in 1-lb, 2 l, sla v 
over*. (12 v, 120 hst, 12 pic, 24 1-lb) 

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

#annavirkpanna #mandalamaraton #hibiscusmandala 

<3 Anna 

 


