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Green Mandala! De ideale kleur voor de tijd van het jaar. Met de Kerst op komst kan deze mooie mandala goed
gecombineerd worden met alle Kerstitems! Deze mandala met kleurverloop is gemaakt met de nieuwste garen van
Durable: Durable Colour cake & Piece of cake. Uiteraard kan de mandala verder nog leuk aangekleed worden met lichtjes
en andere accessoires! Maak er iets leuks van! Fijne feestdagen!
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 80cm, art. 087.3007
Haaknaald 2,5 - 3mm
Gebruikte steken
I
lossen
v
vasten
h.v.
halve vasten
st
stokje
hh.
herhaal
mr
magische ring
mind minderen
Werkbeschrijving
Voor het haken van dit patroon gebruik je per kleuroploop delen draad uit de bol niet. Wil je een grotere ring maken, dan
kan je meer lengte van een kleurdeel gebruiken of naar eigen invulling een andere kleurverdeling maken in het oplopen
van de tinten.
Voor het opzetten van een toer gebruiken we ipv een stokje, 2l en sluit de toer steeds met een h.v. !!
Opzetten met mr. Durable Colour cake, begin aan de buitenzijde van de bol (foto 1).
Toer 1: 18 st, sluiten met h.v. (foto 2).
Toer 2: 7st in de eerst steek, sla 2 steken over, * 7 st in de 3de steek*. Herhaal *-* 5x (foto 3) = totaal 6 boogjes.
Toer 3: 6st. op de st van de vorige toer,* 2l, 6st*, herhaal *-* nog 5x (foto 4).
Toer 4: *5st en 5l*, hh *-* 6x (foto 5).
Toer 5: *5st, (4l, st, 4l) in de boog*, hh *-* 6x.
Toer 6: *4st, 3l, (2st, 1l, 2st), 3l* hh. *-* 6x.
Toer 7: * 3st, 4l, (2st, 2l, 2st), 4l * hh. *-* 6x.
Toer 8: * 2st, 6l,(2st, 2l, 2st), 6l * 6x *-* hh. Kleurwissel. Wikkel een deel van de bol af en gebruik tint donkerder mint.
Toer 9: * 1st, 9l, (2st, 2l, 2st), 9l * 6x *-* hh. (foto 6).
Toer 10: 10 st in de grote boog, 1 st op st van de vorige toer, in de kleine boog 2 st, 1st en weer 10st. in de grote boog.
Haak de hele ronding zo af (foto 7).
Toer 11: * 2st naast elkaar, 4 steken overslaan, 5l* hh *-* hele ronding. Totaal 24 bogen (foto 8).
Wissel van kleur en neem iets donkerdere tint uit de bol.
Toer 12: 9 st, *in de volgende boog 9 st*, *-* hh. de hele toer. Wissel van kleur en neem een draad donkerder groen mee.
Toer 13: 8st. op de st van de vorige toer, * 2l, in volgende boog 8st. *. Hh *-* hele ronding. Wissel van kleur en neem nog
meer donkergroen mee.
Toer 14: * 7 st, (1l, 1v, 1l) in de boog*. Hh *-* (foto 9).
Toer 15: *(1v, 3l, 1v) 3x= 3 boogjes, 3l,(1st,1l, 1st) op de v, 3l * Hh *-*. Wissel van kleur en neem de Durable Piece of cake.
Toer 16: *(1v, 3l, 1v) 2x, 4l, (2st, 1l, 2st) in boogje, 4l * Hh *-*.
Toer 17: *(1v, 3l, 1v) 1x, 6l, (2st, 2l, 2st) in boogje, 6l * Hh *-* (foto 10).
Toer 18: *1v, 8l, (2st, 2l, 2st) in boogje, 8l *. Hh *-*.
Toer 19: *Begin in het boogje met (2st, 2l, 2st) , 12l *, hh *-*. Wissel nu van kleur naar de lichtste mintkleur.
Toer 20: *11st, 5l *. Hh *-*. Kleurwissel naar een tint donkerder mint.

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.
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Toer 21: *10st, 3l, v in de boog, 3l*. Hh *-* (foto 11). Wissel naar mint met tint groen erbij.
Toer 22: *9st, 1l, (1st, 2l, 1st), 1l*. Hh *-*.
Toer 23: *(v, 3l, v)=4x boogje, 2l, (2st, 2l, 2st) in boogje 2l*. Hh *-*. Wissel naar mint met extra tint groen erbij.
Toer 24: *(v, 3l, v)=3x boogje, 3l, ( 2x 2st, 2l, 2st) in boogje 3l*. Hh *-* (foto 12).
Toer 25: *(v, 3l, v)=2x boogje, 4l, (2x 2st, 2l, 2st met 4l ertussen) in boogje 4l*. Hh *-*. Wissel naar kleur groen.
Toer 26: *(v, 3l, v) = 1 boogje, 6l, (2x 2st, 2l, 2st met 6l ertussen), 6l*. Hh *-*.
Toer 27: Start in boogje van een groepje (2st, 2l, 2st),* 4l, (1st, 1l, 1st) op midden van de lossen, 4l dan in elk groepje
weer(2st, 2l, 2st) met 4l ertussen* Hh *-*.
Toer 28: Hetzelfde als toer 26, maar dan 5l voor en na de enkele st groepje en tussen de dubbele st groepjes 2l (foto 13).
Toer 29: Hetzelfde als toer 26, maar dan 7l voor en na de enkele st groepje en tussen de dubbele st groepjes 2l.

Afwerking, span het werk aan de ring. Zet in de tussenruimte van enkele st groepjes draden vast en bevestig deze
verdeeld over de ring (foto 14). Gebruik voor het omhaken van de ring de coral mini. Neem de begindraad een stukje mee
in je werk en haak vasten. Tijdens het omhaken neem je de tussenruimtes mee. Werk je losse draden af (foto 15).
Veel haakplezier!
Liefs, Stefanie
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