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Starstruck Mandala Cal 
vertaald door Wendy de Vries 

 

Garenkeuze 1: Scheepjes Catona in 4 kleuren. 
Garenverbruik: kleur 1 - 2 bollen, kleur 2 - 2 bollen, kleur 3 - 3 bollen, kleur 4 - 2 bollen. 
Haaknaald: 3.0 mm Clover Amour. 
Afmeting: 80 cm na het blokken. 
Kleurenschema: kleur 1 - 402 (Silver green) - kleur 2 - 528 (Silver blue) - kleur 3 - 393 
(Charcoal) - kleur 4 - 106 (Snow white) 

 

Garnkeuze 2: Scheepjes Sweet Treat i 4 kleuren. 
Garenverbruik: kleur 1 - 1 bollen, kleur 2 - 2 bollen, kleur 3 - 2 bollen, kleur 4 - 2 bollen. 
Haaknaald: 2.0 mm Clover Amour. 
Afmeting: 57 cm na het blokken. 
Kleurenschema: kleur 1 – 246 (Icy pink) - kleur 2 – 222 (Tulip) - kleur 3 – 128 (Tyrian purple) - 
kleur 4 – 130 (Old lace) 

 

Garenkeuze 3: Hobbii Black Friday Cotton Cake, 100% katoen, 200 g/800 stk, kleur 06. 
Garenverbruik: Ik had nog 9 g over van mijn bol. 
Haaknaald: 3.0 mm Clover Amour. 
Afmeting: 82 cm na het blokken. 
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Afkortingen 

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

vlg - volgende 
*-* - herhaal voor de rest van de toer 
(-) - haak je in dezelfde stk/hetzelfde lb 
[-] - herhaling die je haakt over meerdere 
steken 

relst-a – reliefstokje van achter 
relstv – reliefstokje van voren 
relv-a - relief vaste van achter 
relv-v - relief vaste van voren 
reldst-v - relief dubbelstokje van voren 

3 st sam - 3 stokjes samengehaakt in dezelfde stk/hetzelfde lb of over een gegeven aantal 
steken. 
2 st sam - 2 stokjes samengehaakt in dezelfde stk/hetzelfde lb of over een gegeven aantal 
steken. 

V-stk - V-steek; 1 st, 2 l, 1 st in dezelfde stk. 

pop - popcorn, 5 st in dezelfde stk, neem de lus van de haak, plaats de haak in het eerste 
stokje van voor, neem de lus terug op de naald en trek erdoor. Sluit af met een 1l (die telt 
niet als steek). 

3pic - 3 picoter achter elkaar; hv in de aangegeven  v, 3 l, hv in de eerste l, 3 l, hv in de eerste  
l, 3 l, hv in de eerste l, hv in dezelfde  v als de eerste hv 
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Belangrijk om te weten  

- Elke toer sluit je af met een hv in de eerste stk, tenzij er iets anders aangegeven 
wordt. 

- De mandala kan gaan bobbelen na enkele toeren, maar dat trekt zich recht 
naderhand. 

- De eerste steek van een toer haak je met een staande steek of met losse volgens 
schema: 1 st = 3 l, 1 hst = 2 l, 1 v = 1 l. 

- De eerste 3 st sam haak je met 2 l+2 st sam. 
- De eerste 2 st sam haak je met 2 l+1 st. 
- De eerste relst-v haak je als volgt: 1 l, relv-v, 2 l. 
- Indien je 4 kleuren gebruikt in plaats van een zelfverkleurend garen, gebruik dan de 

kleurkode die ik aangeef aan het begin van de toer. Ga door met de aangegeven 
kleur tot een nieuwe kleur aangegeven wordt. Natuurlijk kun je ook kleur wisselen op 
andere toeren dan dat ik gedaaan heb, of andere kleuren gebruiken, maar denk 
eraan dat dan de totale hoeveelheid van garen kan veranderen.  

- Gebruik je meerdere kleuren kun je beginnen daar waar je de vorige toer afsloot, of 
beginnen in de juiste steek zonder de hv die aangegeven wordt in enkele toeren.  

#annavirkpanna #starstruckmandalacal #starstruckmandala 

 
<3 Anna 


