CAROUSEL MANDALA CAL - DEEL 2
12. Kleur 3. Begin in de middelste v van de drie die
gehaakt zijn in toer 9.
*5 dst in de middelste v, 1 l, 1 v in lb tussen st van toer
11, 1 l*.
Knip de draad af.
(12x5 dst, 12 v, 24 1-lb)

13. Kleur 2. Begin in lb voor een v.
*1 v in lb, 1 reldst-v om st in dezelfde Kleur van toer 9, 1
v in vlg lb, 1 relv-v om dst, 1 v tussen dst, 1 relv-v om
dst, 1 v tussen dst, 1 relv-v om dst, 1 v tussen dst, 1
relv-v om dst, 1 v tussen dst, 1 relv-v om dst*.
Knip de draad af.
(72 v, 12 reldst-v, 60 relv-v)

14. Kleur 1. Begin in v voor reldst-v.
*3 st sam over (v, reldst, v), 1 l, 1 relst-v om relv-v, 1 st
in v, 1 relst-v om vlg relv-v, 1 st in v, (1 relst-v om relv-v,
2 l, 1 relst-v om dezelfde relv-v), 1 st in v, 1 relst-v om
relv-v, 1 st in v, 1 relst-v om relv-v, 1 l*.
Sluit af met een hv in de top van de eerst 3 st sam.
Knip de draad af.
(12x3 st sam, 24 2-lb, 24 1-lb, 48 st, 72 relst-v)
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15. Kleur 4. Begin in willekeurig 2-lb tussen twee relst-v.
*5 st in 2-lb, 2 l, 2 relst-v sam om de twee laatste relst-v in stgr, 1 relst-v om de 3 st sam, 2
relst-v sam om de twee eerste relst-v van vlg stgr, 2 l*.
(12 relst-v, 24x2 relst-v sam, 24 2-lb, 12x5 st)

16. *2 st, (1 st, 2 l, 1 st) in vlg stk, 2 st, 1 st om lb, 1 l, 3 relst-v sam om (2 relst-v sam, relst-v,
2 relst-v sam), 1 l, 1 st om lb*.
Knip de draad af.
(96 st, 24 1-lb, 12 2-lb, 12x3 relst-v sam)

Bladzijde 2

http://annavirkpanna.com - http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson
IG: @AnnaVirkpanna - FB: AnnaVirkpanna - FB grupp: AnnaVirkpanna’s Hook Up

* Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2021 *
Reproductie en publicatie van materiaal en teksten zonder medeweten van Anna Nilsson is niet toegestaan.

17. Kleur 3. Begin in het eerste st na 3 relst-v sam.
*4 relst-a, 3 st in 2-lb, 4 relst-a, 1 l, 1 relhst-v om 3 relstv sam van vg toer, 1 l*.
(96 relst-a, 36 st, 24 1-lb, 12 relhst-v)

18. *5 st, (1 st, 2 l, 1 st) in vlg stk, 5 st, sla (lb, relhst, lb)
over*.
Knip de draad af.
(144 st, 12 2-lb)
Nu meet je mandala ongeveer 25 cm zonder blokken.

#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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