Sweet Briar Mandala
vertaald door: Wendy de Vries

Annas versie
Garen: Scheepjes Catona
Haaknaald: 3.0 mm Clover Amour
Afmeting na blokken: 42 cm
Kleurenschema
Kleur 1 - wit 105
Kleur 2 - rosa 519
Kleur 3 - grijs 074

Karins versie
Garen: Schachenmayr Catania
Haaknaald: 3.0 mm
Afmeting na blokken: 42 cm
Kleurenschema
Kleur 1: 285 Acid lime
Kleur 2: 287 Hot pink
Kleur 3: 384 Blue iris
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Afkortingen
hst - halfstokje
st - stokje
dst - dubbelstokje

stk - steek/steken
hv – halve vaste
l - losse
lb - lossenboogje
v – vaste

vg - vorige
a.l. - achterste lus

relv-v - relief vaste van voren
relv-a - relief vaste van achteren
relst-v – reliefstokje van voren
relst-a – reliefstokje van achteren
reldst-v - relief dubbelstokje van voren
relhst-v - relief halfstokje van voren
2 st sam - 2 stokjes samengehaakt in de aangegeven steek of hetzelfde lossenboogje
2 relst-v sam - 2 reliefstokjes van voren samengehaakt rondt de aangegeven steek/steken
picot - 3 l, hv in eerste l
*-* - herhalen voor de gehele toer
[-] - herhaling in de toer, haak je het aantal keer dat aangegeven staat
(-) - haak je in dezelfde steek of hetzelfde lossenboogje

Belangrijk om te weten
-

Sluit elke toer met een hv in de eerste steek, tenzij iets anders aangegeven wordt.
Een toer begint met een staande steek, maar je kunt die ook vervangen door lossen
volgens schema: 1 l = 1 v, 2 l = 1 hst, 3 l = 1 st
Het totaal aantal steken staat tussen ( ) aan het eind van elke toer.
De Mandala kan gaan bobbelen na een aantal toeren, maar dat wordt door blokken
opgeheven.
Ga door met de aangegeven kleur, tot de nieuwe kleur aangegeven wordt.

Bladzijde 2
* Copyright Anna Nilsson & Karin Åshammar 2021 *
Reproductie en publicatie van materiaal en teksten zonder medeweten van
Anna Nilsson en Karin Åshammar is niet toegestaan.

Patroon
1. Kleur 1. in een magische ring haak je;
*2 st, 3 l*, in totaal 6 keer.
(12 st, 6 3-lb)
2. *1 v in lb, 3 l, 2 relst-v, 3 l*.
(6 v, 12 3-lb, 12 relst-v)
3. Kleur 2. Begin in een lb voor een v.
*1 v in lb, 4 l, 1 v in vlg lb, 2 relst-v sam om de twee relst-v van de vg toer*.
(6x2 relst-v sam, 12 v, 6 4-lb)
4. hv tot een in lb.
*5 st in lb, 1 v in v, 1 v in 2 relst-v sam, 1 v in v*.
(30 st, 18 v)
5. Kleur 3. Begin in de tweede v in een groepje van drie.
*5 dst in v, 2 l, sla 1 v+2 st over, 1 v in de derde st in een groepje van vijf, 2 l, sla 2 st+1 v
over*.
(30 dst, 6 v, 12 2-lb)
6. Kleur 1. Begin om het eerste dst in een groepje van vijf.
*[1 relst-a, 1 l] in totaal 4 keer, 1 relst-a, 3 l, 1 relhst-v om v van vg toer, 3 l*.
(30 relst-a, 6 relhst-v, 12 3-lb, 24 1-lb)
7. Kleur 2. Begin in het eerste relst-a in een groepje van vijf.
*1 relst-v, 2 l, 1 relst-v, 2 l, 1 reldst-v, 2 l, 1 relst-v, 2 l, 1 relst-v, 1 l, 1 v in relhst-v, 1 l*.
(6 v, 24 relst-v, 6 reldst-v, 12 1-lb, 24 2-lb)
8. *1 st in relst-v, 1 l, 1 st in lb, 1 l, 1 st in relst-v, 1 l, 1 st in lb, 1 l, (1 st, 3 l, 1 st) in reldst-v, 1
l, 1 st in lb, 1 l, 1 st in relst-v, 1 l, 1 st in lb, 1 l, 1 st in relst-v, 2 st sam met het eerste st in lb
voor v van de vg toer en het tweede st in lb na v van de vg toer*.
(60 st, 6x2 st sam, 6 3-lb, 36 1-lb)
9. Kleur 3. Begin in willekeurig 3-lb.
*(2 st sam, 3 l, 2 st sam) in 3-lb, [1 l, sla 1 st over, 2 st sam in lb] in totaal 4 keer, 1 l, sla 1 st
over, 2 st sam met de eerste st om de tussenruimte voor 2 st sam en het tweede st om de
tussenruimte na 2 st sam, herhaal [-] 4 keer, 1 l, sla 1 st over*.
(66x2 st sam, 6 3-lb, 60 1-lb)
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10. Kleur 1. Begin in willekeurig 3-lb.
*3 st in 3-lb, [1 relst-v om 2 st sam van de vg toer, 1 st in lb]*, herhaal [-*] tot de steken van
het volgende 3-lb, 1 relst-v om 2 st sam van de vg toer*.
(78 st, 66 relst-v)
11. *1 v in de eerste st van drie in een 3-lb, 1 relhst-v om vlg st, 1 v, 5 l, sla (relst-v+st+relst-v)
over, 1 v in vlg st, 5 l, sla (relst-v+st+relst-v) over, 7 v, 5 l, sla (relst-v+st+relst-v)over, 1 v in vlg
st, 5 l, sla (relst-v+st+relst-v) over*.
(66 v, 6 relhst-v, 24 5-lb)
12. Kleur 3. Begin in de vierde v van zeven in een groepje.
*1 v, 3 l, sla 2 stk over, 1 v in v, 3 l, 1 v in 5-lb, 3 l, 1 v in v, 3 l, 1 v in 5-lb, 3 l, 1 v in v, (1 relst-v,
2 l, 1 relst-v) om relhst-v van de vg toer, 1 v in v, 3 l, 1 v in 5-lb, 3 l, 1 v in v, 3 l, 1 v in 5-lb, 3 l,
1 v in v, 3 l, sla 2 stk over*.
(66 v, 60 3-lb, 12 relst-v, 6 2-lb)
13. hv tot het midden van een lb.
*1 v om lb, 3 l, ga naar de lb*.
(66 v, 66 3-lb)
14. Kleur 2. Begin in een lb voor de vaste die gehaakt is in het lb tussen het relst-v van toer
12.
*2 hst in lb, 2 relst-v sam om de twee relst-v van toer 12, 2 hst in elk van de vlg 9 lb*.
(132 hst, 6x2 relst-v sam)
15. Haak je in a.l..
1 st in a.l. in elke stk, behalve in de 2 relst-v sam daar haak je 2 st in a.l..
(144 st)
16. Kleur 3. Begin met de steken te tellen vanaf de twee st in dezelfde stk.
*5 dst tussen st 11 en 12, 3 l, sla 3 st over, [1 v in vlg stk, 3 l, sla 2 stk over] in totaal 6 keer, 1
v in vlg stk, 3 l, sla 2 stk over*.
(30 dst, 35 v, 48 3-lb)
17. Kleur 1. Begin om het eerste dst van vijf in een groepje.
*[relst-a, 1 l] in totaal 4 keer, 1 relst-a, 4 l, sla lb+v over, [2 st sam in vlg lb, 3 l] in totaal 5
keer, 2 st sam in vlg lb, 4 l, sla v+lb over*.
(30 relst-a, 24 1-lb, 12 4-lb, 36x2 st sam, 30 2-lb)
18. Kleur 2. Begin om het eerste relst-a van vijf.
*[1 relst-a, 2 l] in totaal 5 keer, [1 v om vlg lb, 4 l] in totaal 6 keer, 1 v om vlg lb, 2 l*.
(30 relst-a, 36 2-lb, 36 4-lb, 42 v)
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19. 1 l, *[1 relv-v om relst-a, 2 v om lb] in totaal 5 keer, [4 v om vlg lb] in totaal 6 keer, 2 v om
vlg lb*.
(30 relv-v, 216 v)
20. Kleur 3. Begin in de eerste relv-v van vijf.
*15 v in a.l., 1 relst-v om v van toer 18, [4 l, sla 4 v van de vg toer over, 1 relst-v om vlg v van
toer 18] in totaal 6 keer, 2 v in a.l.*.
(102 v, 42 relst-v, 36 4-lb)
21. Kleur 2. Begin in de eerste v van zeventien.
*17 v in a.l., 1 relv-v om relst-v, [5 v om lb, 1 relv-v om relst-v] in totaal 6 keer *.
(282 v, 42 relv-v)
22. Kleur 1. Begin in de eerste relv-v na de zeventien v in a.l..
*[1 st in relv-v, sla 2 stk over, (1 st, 2 l, 1 st) in vlg stk, sla 2 stk over] in totaal 6 keer, 1 st in
relv-v, sla 2 stk over, [(1 st, 2 l, 1 st) in vlg stk, sla 2 stk over] in totaal 5 keer*.
(174 st, 66 2-lb)
23. 1 l, *[1 v in st, sla 1 st over, 5 st om lb, sla 1 st over] in totaal 6 keer, 1 v in vlg st, sla 1 st
over, [5 st om lb, sla 2 st over, 1 v in vlg lb, sla 2 st over] in totaal 2 keer, 5 st om vlg lb, sla 1
st over*.
(270 st, 54 v)
24. Kleur 3. Begin om het eerste st van vijf in willekeurig groepje.
*5 relv-a, picot, sla v over*. (270 relv-a, 54 picot)
Knip de draad af, hecht alle draadjes af en blok je mandala.
#sweetbriarmandala #annavirkpanna #virklust
<3 Anna & Karin
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