Carousel mandala
Garen: Scheepjes Catona in de kleuren 105, 173, 247 och 527
Verbruik: 2 bollen van elke kleur
Haaknaald: 3 mm
Afmeting: ca 74 cm na het blokken
Afkortingen
l - losse
lb - lossenboogje
stk - steek/steken
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
relsdst-v - relief dubbelstokje van voren
relst-a - reliefstokje van achter
vg - voorgaande
t - toer
ovgsl - overgeslagen
a.l. - achterste lus van een steek

3 st sam - 3 stokjes samengehaakt over de aangegeven steken
2 relst-v sam - 2 reliefstokjes van voren samgehaakt over de aangegeven steken
3pic - 3 picoter op een rij; 3 l, hv in eerste l, 3 l, hv in eerste l, 3 l, hv in eerste l (zie de fotos
hieronder)
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Belangrijk om te weten
-

Aanwijzingen tussen *-* worden herhaald voor de rest van de toer, of voor het aantal
keer dat aangegven wordt.
Aanwijzingen tussen (-) worden gehaakt in dezelfde stk of hetzelfde lb.
Aanwijzingen tussen [-] worden herhaald met het aantal keren dat aangegeven wordt
in een toer.
De kleur de gebruikt wordt voor de toer wordt aangegeven in cursief in het begin van
elke toer. Ga door met dezelfde kleur tot nieuwe kleur aangegeven wordt.
Sluit elke toer af met een hv in eerste stk tenzij anders aangegeven wordt.
Elke toer begint met een staande steek, eventueel kun je die vervangen met losse
volgens schema; 1 v = 1 l, 1 hst = 2 l, 1 st = 3 l, 1 dst = 4 l
De Mandala gaat vermoedelijk na bepaalde toeren licht bobbelen, maar dit verdwijnt
bij het blokken.

Kleuren schema
Kleur 1 - 105
Kleur 3 - 247

Kleur 2 - 173
Kleur 4 - 527

#annavirkpanna #carouselmandalacal
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 op. Ik vraag je vriendelijk om mijn
patronen en pdf-er 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 werkstukken die gemaakt zijn met mijn patronen, om vragen te stellen over
patronen enz.
<3 Anna
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