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Harten mandala

Garen: Scheepjes Catona (ca 20 g)
Haaknaald: 3.0 mm Clover Amour
Afmeting: ca 19 cm

Afkortingen

stk – steek/steken
l – losse
lb - lossenboogje
hv – halve vaste
v - vaste
st - stokje
vlg - volgende
2 st sam - 2 stokjes samengehaakt over de 
aangegeven steken of lossenboogje
*-* - herhaal voor de gehele toer

Belangrijk om te weten

 Steken die niet genoemd worden in de toerbeschrijving sla je over.
 De eerste steek kan je haken met een staande steek of met lossen volgens schema:

1 v = 1 l, 1 hst = 2 l, 1 st = 2 l
 Als de eerste steek een 2 st sam is, haak je die als 2 l + 1 st.
 Elke toer wordt afgesloten met een hv in de eerste steek, tenzij iets anders

aangegeven wordt.

http://annavirkpanna.com/
http://instagram.com/AnnaVirkpanna
https://www.facebook.com/groups/2042696725947511/
https://www.facebook.com/groups/2042696725947511/
https://www.facebook.com/groups/2042696725947511/
https://www.facebook.com/groups/2042696725947511/


2
http://annavirkpanna.com - IG: @AnnaVirkpanna - FB grupp: AnnaVirkpanna’s Hook Up

* Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2022 *
Reproductie en publicatie van materiaal en teksten zonder medeweten van Anna Nilsson is niet toegestaan. 

Patroon

1. 12 st in een magische ring. (12 st)
2. 2 st in elke stk voor de gehele toer. (24 st)
3. *(1 st, 2 l, 1 st) in een stk, 1 st in vlg stk*. 

(36 st, 12x2-lb)
4. hv in lb. *5 st in lb, 3 l, 1 v in vlg lb, 3 l*. 

(30 st, 6 v, 12x3-lb)
5. *2 st in eerste st, 3 st, 2 st in laatste st, 3 l, 2 st sam met het eerste been in een lb 

voor de v en het andere been in lb na de v, 3 l*. 
(42 st, 6x2 st sam, 12x3-lb)

6. *2 st in eerste st, 5 st, 2 st in laatste st, 3 l, 2 st sam met eerste been in lb voor de st 
sam en het andere been in lb na de st sam, 3 l*. 
(54 st, 6x2 st sam, 12x3-lb)

7. *2 st in eerste st, 3 st, (1 st, 2 l 1 st) in vlg stk, 3 st, 2 st in laatste st, 3 l, 2 st sam met 
eerste been in lb voor de st sam en het andere been in lb na de st sam, 3 l*. 
(72 st, 6x2 st sam, 12x3-lb, 6x2-lb)

8. *2 st sam over het eerste en tweede st, 2 st, 2 st sam over de volgende twee st, 2 l, 1 
v om lb, 2 l, 2 st sam over de volgende twee st, 2 st, 2 st sam over de volgende twee 
st, 3 l, 2 st sam met eerste been in lb voor de st sam en het andere been in lb na de st
sam, 3 l*. 
(24x2 st sam, 24 st, 6 v, 12x3-lb, 12x2-lb)

9. *2 st sam over de eerste en andere st, 2 st sam over de vlg twee st, 4 l, 1 v in v, 4 l, 2 
st sam over de eerste en andere st, 2 st sam over de vlg twee st, 6 l, 2 st sam met 
eerste been in lb voor de 2 st sam en het andere been in lb na de 2 st sam, 6 l*. 
(30x2 st sam, 6 v, 12x6-lb, 12x4-lb)

10. *2 v, 4 v om lb, 1 v in v, 4 v om lb, 2 v, 5 v om lb, 1 v in 2 st sam, 5 v om lb*. (144 v)
11. *1v, 3 l, sla 1 stk over*.

#annavirkpanna #heartsmandala
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