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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Stefanie van Colours of Life in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Little Green Mandala! Een paar weken geleden verscheen de Green Mandala met een diameter van 80cm. Zoals je 
misschien wel gemerkt hebt, houd je dan alsnog garen over. Daarom hebben wij een leuke bijpassende mandala 
ontworpen om zo het overgebleven garen op te maken. Laten we hopen dat het klavertje 4 geluk brengt voor 2021! 

Benodigdheden
1x Durable Colour cake, art. 010.82 kleur 6005 Turquoise Turban
1x Durable Piece of cake, art. 010.83 kleur 7005 Turquoise
Metalen ring 50cm, art. 087.3010
Haaknaald 2,5 - 3mm

Gebruikte steken
I lossen
v vasten
h.v. halve vasten
st stokje
hst  half stokje
sgv st samengevoegd stokje
hh. herhaal
mr magische ring

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Voor het opzetten van een toer gebruiken we i.p.v. een stokje, 2l en sluit de toer steeds met een h.v. !!

T1: Maak een magische ring met erin 16 st (foto 1). 
T2: (2l, 2st),*2l, 1 overslaan en 3st*. Hh *-* (foto 2).
T3: 2l, 3l, 4st,*(3l, 1st, 3l), 4st* .Hh *-* (foto 3). 
T4: 3l, op st vorige toer *(2st, m, 2st), 3l, v, 3l*. Hh*-*. 
T5: 2l, 3l, op st vorige toer *(1st, m, 2st, m, 2st), 3l, st, 3l*. Hh*-* (foto 4). 
T6: 3l, op st vorige toer *(1st, m, m, 4st, m, m, 1st), 2l, v, 2l*. Hh*-* (foto 5). 
Hecht af en start bij het hartje. 

T7: *2l, 1st, m, 2st, m, hst, hv, hst,m, 2x 1st,m,st,hst, 3l*. Hh*-*. Vervang de volgende groepjes de eerste 2l door st (foto 6).
T8: *2l, 3st, m, 2st, hst, 3l, hst, 2st,m, 3st, hst, 5l*. Hh*-*. Vervang de volgende groepjes de eerste 2l door hst. 
T9: *2l, 6st, hst, 5l, hst, 6st, hst, 7l,*. Hh*-*. Vervang zoals bij T8 (foto 7). 
Wissel van kleur en neem meer lichtgroen mee.

T10: *4st, 5l, 1v op st groepje, 5l, 6st, 5l, 1v, 5l *. Hh*-* (foto 8). 
T11: *2st, 2l, 2st, 5l, 1st, 5l, (st, 2st in dezelfde steek met l ertussen, 2st, 2st in dezelfde steek met l ertussen, st), 5l, st, 5l, 
*. Hh*-* (foto 9).
T12: *2st, 5l, 2st, *3l, hv, 3l, (2st in 1 steek, 2l, 4x), 3l, hv, 3l *. Hh*-* (foto 10). 
Wissel van kleur en neem nog meer lichtgroen mee. 

T13: *M(st), 7l, m, 2l, st, 2l, m , 3l, st, 3l, st, 3l, 2st, 2l, st, 2l *. Hh*-* 
T14: *M(st), 9l, m, l, hv, l, m, 5l ,v, 5l, v, 5l , m, l, hv, l*. Hh*-*. (foto 11) 
T15: *M(st), 4l, 2st in de boog, 4l, m, st in midden steek, m, 4l, 4st, 3l, 4st, 4l, m, st in de midden *. Hh*-*. (foto 12) 
T16: *M(st) 4l, 4st op de st vorige toer, 4l, 2st, 2st bij elkaar, 4l, (st, m, st, m, st) 2l, (st, m, st, m, st) 4l, 2st voeg bij elkaar*. 
Hh*-* foto 13).
T17: *3st, 6l, (st, m, st, m, st), 6l, 3st, 6l, (st, m, 4st, m, 2st in boogje, m, 4st, m, st), 6l *3st, 6l*. Hh*-*. 
Wissel naar donkerste mint kleur.

T18: *2st, 7l, (m, 2st, m, 2st, m), 7l, 2st, 7l, (2 sgv st, 17st, 2 sgv st, 7l*. Hh*-*. 
T19: *3st, 8l, (st, m, 2st, m, st, m, 2st, m, st), 8l, 3st, 8l, (8st, 2 sgv st, 8st), 8l*. Hh*-* (foto 14). 
T20: *2st, 8l, (st, m, 3st, m, hst, hv, hst, m, 3st, m, st), 8l, 2st, 1l, 2st, 8l ( 7st, sgv st, 7st) 8l, 2st, l*. Hh*-*. 
Wissel naar lichtste mint kleur.
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 T21: *2st, 9l, (hst, 3st, m, st, hst, 2l, hst, st, m, 3st, hst), 9l, 2st, 4l, 2 st, 9l, (6 st, 1 sgv st, 6 st), 9l, 2st, 4l *. Hh*-*. 
T22: *2st, 10l, (hst, 6st, hst, 4l, hst, 6st, hst), 10l, 2st, 7l, 2st, 10l, (hst, 4st, sgv st, 4st, hst) 10l, 2st, 7l *. Hh*-* (foto 15).
T23: *2st, 9l, 2st, 9l, 2st in de boog, 9l, 2st na het hartje, 9l, 2st, 9l, 2st, 9l, (hst, 3st, 1 sgv st, 3 st, hst ) 9l, 2 st, 9l *. Hh*-*. 
T24: *2st, 12l, 2st, 7l, 2st, 7l, 2st, 12l, 2st, 12l, 2st, 12l, (hv, 2st, 1 sgv st, 2st, hv), 12l, 2 st, 12l *. Hh*-*. 
T25: *2st, 11l, hv, afhechten, aan eind hartje aanhechten, 11l, 2st, 12l, 2st, 12l, (hv , 2x sgv, hv) 12l, 2st, 12l.*. Hh*-*. 
T26: *Met kleur mint haken 2st, 11l, v, 1l kleurwissel naar donkergroen, 5l, in midden hart 6 sgv st, 5l, kleurwissel mint, 
1l, v, 11l, 2st, 12l, 2st, 12l, 3hst, 12l, 2st, 12l*. Hh*-* (foto 16).

Afwerking, span het werk aan de ring. Zet in de tussenruimte van enkele groepjes draden vast en bevestig deze verdeeld 
over de ring. Gebruik voor het omhaken van de ring de piece of cake, donkergroen. Neem tussenruimtes mee met haken 
(foto 17). Werk je losse draden af.

Veel haakplezier!

Liefs, Stefanie
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