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Colorful mandala 

Garen: Scheepjes Catona in 3 kleuren  
Haaknaald: 3.0 mm Clover Amour  
Afmeting: 32 cm 

Afkortingen 

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

relhst-a - relief halfstokje achter  
relst-a - reliefstokje achter 
relv-v - relief vaste voor 
relhst-v - relief halfstokje voor 
relst-v – reliefstokje voor 

vlg - volgende 
 
2 st sam - 2 stokjes samengehaakt over de aangegeven steken/lossenboogje 
2 reldst-v sam - 2 relief dubbelstokjes voor samengehaakt rond de aangegeven steek/steken 

*-* - herhaal voor de gehele toer 
(-) - haak je in dezelfde stk/ hetzelfde lb 
[-] - herhaal met aangegeven aantal keer 
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Belangrijk om te weten 

• Begin-steken haak je als een staande steek of je vervangt met lossen volgens schema: 
1 l = 1 v, 2 l = 1 hst, 3 l = 1 st 

• Sluit elke toer af met een hv in de eerste steek van de toer, tenzij iets anders 
aangegeven wordt. 

• Ga door met dezelfde kleur totdat er een nieuwe kleur aangegeven wordt. 

• Totaal aantal steken staat tussen ( ) aan het eind van elke toer. 

• Begin steek van  2 st sam haak je als; 2 l + 1 st in de aangewezen steek. 

• Indien er een steek niet vernoemd wordt in de toer, sla je die over. 

 

Kleurenschema blauw Kleurenschema roze/geel/groen 

Kleur 1 - 505  Kleur 1 - 208 
Kleur 2 - 173   Kleur 2 - 515 
Kleur 3 - 164  Kleur 3 - 604 
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Patroon 
 
1. Kleur 1. 12 st in een magische ring. (12 st) 
 
2. 2 st in elke stk. (24 st) 
 
3. Kleur 2. Haak je tussen de steken van de vorige toer.  
*1 v tussen stk, 1 l, sla 1 st over*. (24 v, 24 1-lb) 
 
4. Kleur 3. Haak je in zowel toer 2 als 3. Begin rond een v. 
*relst-a om v, st in st van toer 2 (achter het lb)*. (24 relst-a, 24 st) 
 
5. 1 st in elke stk. (48 st) 
 
6. 1 v in elke stk. (48 v) 
 
7. Kleur 2. *2 st sam over 2 stk, 2 l*. (24x2 st sam, 24 2-lb) 
 

     
Toer 3          Toer 4                  Toer 7 

 
8. Kleur 1. Begin in een lb. *1 v in lb, 1 l, relst-v om 2 st sam, 1 l*. (24 v, 24 relst-v, 48 1-lb) 
 
9. Kleur 3. Begin in een v. 
*1 hst in v, 1 st in lb van toer 7 (achter het lb van toer 6), sla relst-v over, 1 st in vlg lb van 
toer 7 (achter het lb). (48 st, 24 hst) 
 
10. 1 st in elke stk. (72 st) 
 
11. Kleur 2. Begin in st die gehaakt is in een hst. 
*4 v, 2 reldst-v sam met een been om relst-v (toer 8) aan de rechterkant en een been om 
relst-v aan de linkerkant, 2 v*. (72 v, 12x2 reldst-v sam) 
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Toer 8          Toer 9                  Toer 11 
 

12. Kleur 1. Begin in v na de 2 reldst-v sam. 
*[2 st sam over 2 stk, 1 l] 3 keer, relst-v om 2 reldst-v sam, 1 l*.  
(12 relst-v, 36x2 st sam, 24 1-lb) 
 
13. 1 l, *[1 v in 2 st sam, 2 v in lb] 2 keer, 1 v in 2 st sam, 5 st in relst-v*. (84 v, 60 st) 
 
14. Kleur 2. Begin in eerste st van vijf. 
*1 st in elk van de twee eerste st, 3 st in vlg st, 1 st in elk van de laatste twee st, sla 3 stk 
over, 5 st in vlg stk, sla 3 stk over*. (144 st) 
 
15. Kleur 3. Begin om eerste st in een groepje van zeven steken. 
*3 relst-a, 2 st sam met eerste st tussen st 1 en 2 (van drie in zelfde steek)) en tweede st 
tussen st 2 en 3 (je slaat de middelste st van de drie over), 3 relst-a, 2 l, sla 2 st over, 1 v in 
vlg st, 2 l, sla 2 st over*. (12x2 st sam, 12 v, 72 relst-a, 48 2-lb) 
 
16. Kleur 1. Begin in lb voor  3 relst-a. 
*1 v om lb, 3 relhst-a, 1 v tussen st en 2 st sam, relv-v om 2 st sam, 1 v tussen 2 st sam en st, 
3 relhst-a, 1 v in lb, 5 relst-a om st van toer 14*. (72 relhst-a, 60 relst-a, 12 relv-v, 48 v) 
 
17. 1 v in elke stk. (192 v) 
 
18. Kleur 2. Begin in v die gehaakt is in relv-v. 
*8 v, 2 st sam met eerste st in lb voor een v van toer 15 en tweede st in lb na de v, sla 1 stk 
over van toer 17, 7 v*. (180 v, 12x2 st sam) 
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Toer 14          Toer 15                  Toer 18 

 
19. Kleur 3. Begin in stk na 2 st sam. *15 v, sla 2 st sam over*. (180 v) 
 
20. *6 v, sla 1 stk over, (1 st, 1 l) 4 keer in vlg stk, 1 st in dezelfde stk, sla 1 stk over, 6 v, 
relhst-v om 2 st sam*. (144 v, 60 st, 48 1-lb, 12 relhst-v) 
 
21. Kleur 2. Begin om eerste st in een groep met vijf st. 
*[relst-a om st, 1 hst in lb] 4 keer, relst-a om laatste st, sla 2 stk over, 2 v, 2 hst, 1 st, 2 hst, 2 
v, sla 2 stk over*. (60 relst-a, 96 hst, 48 v, 12 st) 
 
22. 1 hst in elke stk. (216 hst) 
 
23. Kleur 1. Begin in hst die gehaakt is in het alleenstande st van toer 20. 
*5 st in dezelfde stk, sla 2 stk over, (1 v, 1 l) 12 keer, 1 v in vlg stk, sla 2 stk over*. 
(60 st, 156 v, 144 1-lb) 
 
24. Kleur 3. Begin in eerste stk na de 5 st. 
*[relst-a om v, sla lb over] 12 keer, relst-a om v, 2 l, sla 2 st over, 1 v in vlg st, 2 l, sla 2 st 
over*. (156 relst-a, 12 v, 24 2-lb) 
 
25. *[1 v, 1 l] in elke stk/lb voor de gehele toer. (192 v, 192 1-lb) 
 

     
Toer 20          Toer 23                 Toer 24 
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