Sunflower mandala CAL - deel 4
30. Ga door met Kleur 2. 1 st in elke stk voor de gehele toer. (360 st)
31. 1 l, *3 v, 2 hst, 2 st, 3 st in vlg stk (st die gehaakt is in de tweede dst), 2 st, 2 hst, 3 v*.
(144 v, 96 hst, 168 st)
32. Kleur 3. Begin in vierde v van 6. *3 v, 2 hst, 2 st, 1 reldst-a rond eerste st van 3 in dezelfde
stk, 1 l, 1 reldst-a rond tweede st, 1 l, 1 reldst-a rond derde st, 2 st, 2 hst, 3 v*.
(144 v, 96 hst, 96 st, 72 reldst-a, 48x1-lb)
33. 1 l, *3 v, 2 hst, 2 st in elk van de vlg twee st, 1 st in reldst-a, 2 l, sla 1-lb over, 1 st in
reldst-a, 2 l, sla 1-lb over, 1 st in reldst-a, 2 st in elk van de vlg twee st, 2 hst, 3 v*.
(144 v, 96 hst, 264 st, 48x2-lb)
34. Kleur 1. Begin in eerste hst na 6 v. *7 st, 1 l, pop in 2-lb, 1 l, 1 relst-v rond st, 1 l, pop in
vlg 2-lb, 1 l, 7 st, 3 l, sla 2 v over, 2 st sam over vlg twee v, 3 l, sla 2 v over*.
(48 pop, 24 relst-v, 336 st, 96x1-lb, 48x3-lb, 24x2 st sam)
35. Kleur 2. Begin rond eerste st na het 3-lb. *7 relst-a, 2 st sam met eerste st in lb voor een
pop en het tweede st in lb na de pop, 2 l, pop in relst-v, 2 l, 2 st sam met eerste st in lb voor
een pop en het tweede st in lb na de pop, 7 relst-a, 1 l, 2 st sam met eerste st in lb voor 2 st
sam van de vorige toer en het tweede st in lb na 2 st sam van de vorige toer, 1 l*.
(72x2 st sam, 336 relst-a, 24 pop, 48x1-lb, 48x2-lb)
36. Kleur 1. Begin rond eerste relst-a na 2 st sam die gehaakt is rond de twee 3-lb. *7 relst-a,
1 relhst-v rond 2 st sam, 2 hst in lb, 2 l, sla pop over, 2 hst in lb, 1 relhst-v rond 2 st sam, 7
relst-a, 1 relhst-v rond 2 st sam*. (72 relhst-v, 336 relst-a, 96 hst, 24x2-lb)
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Het kan een goed idee zijn om je mandala te blokken na dit deel, zodat het mooi strak ligt,
dan is het gemakkelijker om het volgende deel te haken. Na deel 4 meet mijn Sunflower
mandala;
Catona 63 cm (geblokt)
Whirl 55 cm (geblokt)
Sweet Treat 43 cm (geblokt)
#annavirkpanna #sunflowermandalacal
<3 Anna
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