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CAROUSEL MANDALA CAL - DEEL 3 

19. Kleur 2. Je haakt in a.l.. Begin in de eerste st na de overgeslagen steken.  
*6 v in a.l., 1 reldst-v om de middelste van de drie st in 2-lb van toer 17, sla lb over, 6 v in a.l., 
1 relst-v om relhst-v van toer 17*.  
(144 v, 12 reldst-v, 12 relst-v) 

 

20. eerste v van deze toer haak je in de vierde v van vg toer.  
3 hv, 1 l, *2 v, 1 hst, 3 st in reldst-v, 1 hst, 2 v, 2 l, sla 3 stk over, 5 dst in relst-v, 2 l, sla 3 stk 
over*. Sluit af met een hv in de eerste v. Knip de draad af.  
(48 v, 24 hst, 36 st, 12x5 dst, 24 2-lb) 
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21. Kleur 1. Begin in 2-lb voor de 5 dst.  
*1 st in 2-lb, [1 relst-v, 1 st tussen dst], herhaal  
[-] 4 keer in totaal, 1 relst-v, 1 st in 2-lb, 2 l, sla 2 v  en 1 
hst over, 3 v, 2 l, sla 1 hst en 2 v over*.  
Knip de draad af.  
(72 st, 60 relst-v, 36 v, 24 2-lb) 

 

 

22. Kleur 4. Begin in eerste v van 3.  
*1 v in eerste v van toer 21, 1 reldst-v om reldst-v van 
toer 19, 2 v in tweede v van toer 21, 1 reldst-v om 
dezelfde reldst-v van toer 19, 1 v in derde v van toer 21, 
3 st in de tweede overgeslagen stk van toer 20 voor het 
lb van toer 21, sla st in lb over, 1 relv-v om elk van de 
volgende 9 stk, sla st in lb over, 3 st in de tweede 
overgeslagen stk van toer 20 voor het lb van toer 21*. 
(48 v, 24 reldst-v, 72 st, 108 relv-v) 

 

 

23. 1 hst in elke stk voor de hele toer. Knip de draad af.  
(252 hst) 
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24. Kleur 3. Begin met de eerste van 5 dst van toer 20 te lokaliseren. Volg de steken vanaf 
daar tot naar de toer waar je nu mee begonnen bent. Begin te haken in hst die gehaakt is in 
relv-v, die gehaakt is in relst-v die gehaakt is in de eerste dst van de vijf. OBS! Op de fotos heb 
ik een verkeerde kleur gebruikt om de steken duidelijker te laten zien.  
*10 v, 3 relst-v sam om de 3 st in dezelfde stk van toer 22, sla 2 stk over, 3 v, 2 reldst-v sam 
om de twee reldst-v van toer 22 (een been om elk reldst), sla 1 stk over, 3 v, 3 relst-v sam om 
de 3 st in dezelfde stk van toer 20, sla 2 stk over*. 
Knip de draad af. 
(192 v, 24x3 relst-v sam, 12x2 reldst-v sam) 
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25. Kleur 2. Hst van deze toer haak je in a.l.. Begin om 2 reldst-v sam.  
*1 relst-v om de 2 reldst-v sam, 3 hst, 1 relst-v om 3 relst-v sam, 10 hst, 1 relst-v om 3 relst-v 
sam, 3 hst*.  
Knip de draad af. 
(192 hst, 36 relst-v)  

Nu meet je mandala ongeveer 30 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 

 


