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Starstruck Mandala Cal 
Patroon Deel  5 
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38. Kleur 2. hv tot eerste st, *4 relst-a, (1 relst-a, 1 l, 1 relst-a) om vlg st, 4 relst-a, 2 st sam 
met eerste st om zowel 1-lb van toer 37 en 3-lb van toer 36   voor de v en tweede st om 1-lb 
van toer 37 en 3-lb van toer 36 na de v*. 
(570 relst-a, 57 x2 st sam, 57 1-lb) 

39. Kleur 4. hv tot tweede relst-a, *4 st, pop in 1-lb, 4 st, 2 st sam met eerste st in laatste 
relst-a en tweede st in eerste relst-a van de vlg groep (sla 2 st sam over)*. 
(456 st, 57x2 st sam, 57 pop) 

       
Toer 38   Toer 39 

40. Kleur 3. 1 l, *1 v in eerste st na 2 st sam, 5 l, sla 3 st over, 1 v in de tussenruimte recht 
voor de pop, 1 l, sla pop over, 1 v in de tussenruimte recht na de pop, 5 l, sla 3 st over, 1 v in 
vlg st (dat is de  st voor de 2 st sam), 1 l, sla 2 st sam over*. 
(228 v, 114 1-lb, 114 5-lb) 

       
Toer 40 
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41. hv tot en in eerste 1-lb, 1 l, *1 v in 1-lb, 3 l, 1 v in 5-lb, 3 l, 1 v in 1-lb, 3 l, 1 v in 5-lb, 3 l*. 
(228 v, 228 3-lb) 

42. 1 l, *1 v in v, 7 l, sla (3 l, 1 v, 3 l) over, 3pic in vlg v, 7 l, sla (3 l, 1 v, 3 l) over*. 
(57 v, 57 3pic, 114 7-lb) 

       
Toer 41   Toer 42 
 
Bij het blokken van mijn mandala heb ik naalden gezet in de v van de laatste toer, niet in de 
3pic (zie foto hieronder). 

 

#annavirkpanna #starstruckmandalacal #starstruckmandala 

Denk eraan dat mijn patronen beschermd zijn door de wet van copyright. Dit patroon behoort aan 
mij,  Anna Nilsson en ik heb er alle rechten van. Ik vraag daarom om mijn patronen en pdfs niet 
met anderen te delen, maar liever  te verwijzen naar het patroon op mijn blogg 
annavirkpanna.com. 

In mijn Facebook-grupp, AnnaVirkpanna's Hook Up, is iedereen welkom om fotos te delen van jullie 
werk gebaseerd op mijn patronen, om vragen te stellen over de patronen enz. <3 Anna 


