
 

1 
http://annavirkpanna.com - IG: @AnnaVirkpanna - FB grupp: AnnaVirkpanna’s Hook Up 

 
* Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2023 * 

Reproductie en publicatie van materiaal en teksten zonder medeweten van Anna Nilsson is niet toegestaan.  

Lace mandala 

Garen: Scheepjes Catona  
Haaknaald: 3.0 mm Clover Amour 
Afmeting: ca 51 cm na blockning 

Vertaald door: Wendy de Vries 

Afkortingen  

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

 

relv-a - relief vaste vanachter 
relv-v - relief vaste van voren 
relst-a – reliefstokje vanachter 
relst-v – reliefstokje van voren 
reldst-v - relief dubbelstokje van voren 
2 relst-v sam - 2 reliefstokjes van voren samengehaakt over de aangegeven steken 
2 relst-a sam - 2 reliefstokjes vanachter samengehaakt over de aangegeven steken 
2 st sam - 2 stokjes samengehaakt over de aangegeven stk of in de zelfde steek als 
aangegeven in het patroon 

pop - popcorn; 5 st in dezelfde stk, neem de haak uit de lus en plaats de haaknaald van voren 
naar achter door de eerste stk, zet de lus terug op de haaknaald en trek erdoor. Sluit met 1 l 
(1 l telt niet als eigen steek) 

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

- Elke toer eindigt met een hv in de eerste stk, tenzij iets anders aangegeven wordt. 
- De begin steken van elke toer met een nieuwe kleur haak je als staande steken, of je 

vervangt de eerste steek met lossen volgens schemaI; 1 v = 1 l, 1 hst = 2 l, 1 st = 3 l 
- Totaal aantal steken staat tussen (-) aan het eind van elke toer. 
- Ga door met de aangegeven kleur tot een nieuwe kleur aangegeven wordt 

Kleurenschema 

Kleur 1 - 130  Kleur 2 - 402 
Kleur 3 - 528  Kleur 4 - 244 

 

Patroon 

1. Kleur 1. 12 st in een magische ring. (12 st) 

2. *(1 st, 2 l, 1 st) in dezelfde stk, sla 1 stk over*. (24 st, 6 lb) 

3. Kleur 2. Begin in een lb. 
*(2 st, 2 l, 2 st) in lb, 2 relst-v sam om vlg 2 st*. 
(24 st, 6x2 relst-v sam, 6 lb) 

4. *2 st, (2 st, 2 l, 2 st) in lb, 2 st, sla 2 relst-v sam over*. 
(48 st, 6 lb) 

5. Kleur 3. Begin in eerste st na 2 st+2 l+2 st. 
*4 v, reldst-v om 2 relst-v sam van toer 3, 4 v, 3 l, sla lb over*. 
(48 v, 6 reldst-v, 6 lb) 

6. *3 v, sla 1 stk over, 3 st in reldst-v, sla 1 stk over, 3 v, 3 st om lb van toer 5 en toer 4*. 
(36 st, 36 v) 

7. Kleur 4. Begin om eerste st van drie in reldst-v. 
*[relst-v om st, 1 l] 3 keer, sla 1 stk over, 1 v, 1 l, sla 1 stk over*. 
(36 relst-v, 12 v, 48 lb) 
 
8. Kleur 1. Begin in eerste lb tussen relst-v. 
*pop in lb, 2 l, pop in vlg lb, 4 l, sla lb+v+lb over*. 
(24 pop, 12 2-lb, 12 4-lb) 
 
9. Kleur 2. Begin in willekeurig 4-lb. 
*(1 v, 1 hst, 3 st, 1 hst, 1 v) in 4-lb, (1 v, 2 hst, 1 v) in 2-lb*. 
(48 v, 48 hst, 36 st) 
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10. hv in hst, *5 hst, sla 1 v over, 4 hst, sla 1 v over*. (108 hst) 
 
11. 1 hst in elke stk voor de gehele toer. (108 hst) 
 
12. Kleur 3. Begin in willekeurig stk. 
*(1 st, 2 l, 1 st) in dezelfde stk, sla 1 stk over, 1 st in vlg stk, sla 1 stk over*. 
(81 st, 27 lb) 
 
13. Kleur 4. Begin in een alleenstaande st. 
*3 st in het alleenstaande st, 1 l, 1 v in lb, 1 l*. 
(81 st, 27 v, 54 lb) 
 
14. Kleur 1. Begin in v. 
*3 st in v, (1 st, 2 l, 1 st) in het tweede st van drie in dezelfde stk*. 
(134 st, 27 lb) 
 
15. Kleur 2. Begin in een lb. 
*5 st in lb, 1 l, 1 v in het tweede st van drie in dezelfde stk, 1 l*. 
(135 st, 27 v, 54 lb) 
 
16. Kleur 3. Begin in een v. 
*(1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st) in v, 2 l, relv-a om derde st van vijf in dezelfde stk, 2 l*. 
(81 st, 27 relv-a, 54 2-lb, 54 1-lb) 
 
17. Kleur 4. Begin in een relv-a. 
*(1 st, 2 l, 1 st) in relv-a, 2 l, 2 st sam in vlg twee 1-lb, 2 l*. 
(54 st, 27x2 st sam, 81 lb) 
 
18. Kleur 1. Begin in een lb tussen 2 st. 
*pop in lb, 3 l, relv-v om 2 st sam, 3 l*. 
(27 pop, 54 lb, 27 relv-v) 
 
19. Kleur 2. Begin in een lb voor een pop.  
4 st in elke lb voor de gehele toer. (216 st) 
 
20. 1 hst in elke stk voor de gehele toer. (216 hst) 
 
21. 1 hst in elke stk voor de gehele toer. (216 hst) 
 
22. Kleur 3. Begin in een willekeurige stk. 
*(1 st, 2 l, 1 st) in dezelfde stk, sla 1 stk over, 1 st in vlg stk, sla 1 stk over*. 
(162 st, 54 lb) 
 
23. Kleur 4. 5 st in elke lb voor de gehele toer. (270 st) 
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24. Kleur 1. Begin tussen het laatste st in een groepje en het eerste st in het volgende 
groepje. 
*1 v in de tussenruimte tussen het 5de st in een groepje en het 1ste st in vlg groepje, 3 l, sla 
2 stk over, 1 relv-a om 3de st, 3 l, sla 2 st over*. 
(54 v, 54 relv-a, 118 lb) 
 
25. Kleur 2. Begin in lb voor een  relv-a. 
*2 st sam met eerste st in lb voor relv-a en het tweede st in lb na relv-a, 5 l, sla v over*. 
(54x2 st sam, 54 lb) 
 
26. Kleur 3. *(1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st, 1 l, 1 st) in lb, sla 2 st sam over*. 
(270 st, 216 lb) 
 
27. Kleur 4. Begin om tweede st in een groepje. 
*3 relst-a, 2 relst-a sam om laatste st in een groepje en eerste st in vlg groepje*. 
(162 relst-a, 54x2 relst-a sam) 
 
28. Kleur 2. Haak je in het achterste lusje van de steken. Denk eraan deze toer niet te vast te 
haken. 1 v in a.l. in elke stk voor de gehele toer. (216 v) 
 
29. *(1 st, 2 l, 1 st) in een stk, 3 l, sla 2 stk, over 1 v in vlg stk, 3 l, sla 2 stk over*. 
(72 st, 36 v, 36 2-lb, 72 3-lb) 
 
30. hv in lb. *(1 st, 2 l, 1 st, 2 l, 1 st) in 2-lb, 3 l, 1 v in v, 3 l*. 
(108 st, 36 v, 72 2-lb, 72 3-lb) 
 
31. hv in lb. *(1 hst, 1 st) in 2-lb, 2 l, (1 st, 1 hst) in vlg 2-lb, 3 l, hv in v, 3 l*. 
(72 st, 72 hst, 36 v, 36 2-lb, 72 3-lb) 
 
Knip de draad af en werk de eindjes weg. Blok je mandala voor het beste resultaat. 
 

     
 
#annavirkpanna #lacemandala 
 
<3 Anna 
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