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Sunny Mandala

© Patricia Stassart
Met dank aan mijn testteam 

Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/311076422663902/
Facebookpagina: https://www.facebook.com/Designs-Creations-by-Patricia1984766338444828/
Website: https://devrolijkevlinders.be/
Het is NIET toegestaan om dit patroon te delen, te publiceren of verder te verkopen!!!
Geschreven patroon en foto’s zijn copyright © augustus 2021 Patricia Stassart. Deel, publiceer of verkoop
de inhoud of de foto’s niet als zijnde van jezelf, ook geen aparte delen. Vertalen mag enkel met mijn
toestemming! Je mag echter wel je afgewerkt project verkopen wat gemaakt werd met dit patroon,
maar niet in massaproductie. Gebruik je eigen foto’s en vermeld me aub.
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Materialen:
Hier verkrijgbaar: http://liemaswol.nl/
Scheepjes Catona: Kleurnr 252 - 100 gr
Haaknaald 2 mm
Eventueel een tunische haaknaald van 2 mm
Een metalen ring van 40 cm
Steken en Afkortingen:
MR – Magische ring
L – Losse
Hv – Halve vaste
V – Vaste
Hst – half stokje
Stk – stokje
Dst – dubbel stokje
Pc – popcornsteek – zie stekenuitleg
Bobbel - zie stekenuitleg
LR – losse(n) ruimte – voorbeeld: 1LR dwz dat je in de 1 losse ruimte moet haken OF 2LR dwz dat je in de
2 lossen ruimte moet haken……… staat er geen cijfer voor de LR dan is het gewoon de volgende losse
ruimte die je tegenkomt.
Hknld - haaknaald
2v in 1 – 2 vaste in 1 steek haken
2v sam – 2 vaste samen haken
Tr – Toer(en)
*…..* herhaal (hh) wat tussen ** staat
(..) op het einde van de regel geeft aan hoeveel steken je hebt na die toer of rij.
Er kan bijvoorbeeld staan (24+36L) dwz 24 steken en 36 losse
Proeflapje: dit is belangrijk om te haken! Op basis hiervan weet je of je eventueel een maatje
kleiner/groter van haaknaald moet nemen.
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Met het garen dat je gaat gebruiken om de mandala te haken 
Rij 01: 15L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 15v, keer het werk

(14)

Rij 02 – 07: 3L (telt als 1e stokje), 13stk, keer het werk

(14)

Bij mij is het lapje nu precies 5cm x 5cm.



Is jouw lapje minder dan 0.5cm kleiner, dan kan je nog steeds de haaknaald behouden die je
hebt.
Is jouw lapje groter (ook al is het maar een halve centimeter), dan zal je een halve of een hele
maat kleiner moeten nemen van haaknaald.

Steken uitleg:
Bobbel van 5dst: haak 5 dubbele stokjes in 1 steek. Neem je hknld uit de lus en steek ze door het
eerste dubbele stokje, haal de lus door en maak een losse om de bobbel af te werken.
Popcorn van 5dst: *sla je draad 2x om je hknld, steek ze in de volgende steek, sla de draad om je
hknld en haal de lus op, sla de draad om je hknld en haal de draad door 2 lussen, sla de draad nogmaals
om je hknld en haal hem door 2 lussen* x 5, sla de draad nu opnieuw over je hknld en haal deze door de
6 lussen op je haaknaald.
Blaadje A: *steek je hknld in de volgende steek en haal je lus op* x 5 (je hebt nu 6 lussen op je hknld),
*sla de draad over je hknld en haal deze door 2 lussen* x 5 (je hebt nu terug 1 lus op je hknld).

Als je nu naar je werkje kijkt, zie je 4 verticale draden (zie foto). Bij blaadje B zie je het duidelijker want
daar heb ik speldjes gebruikt om aan te tonen.
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*steek je hknld onder 1 verticale draad door (zie foto) sla je draad om je hknld en haal een lus op* x 4 (je
hebt nu 5 lussen op je hknld). *sla de draad over je hknld en haal deze door 2 lussen* x 4 (je hebt nu
terug 1 lus op je hknld).

Als je nu naar je werkje kijkt, zie je 3 verticale draden.
*steek je hknld onder 1 verticale draad door sla je draad om je hknld en haal een lus op* x 3 (je hebt nu 4
lussen op je hknld). *sla de draad over je hknld en haal deze door 2 lussen* x 3 (je hebt nu terug 1 lus op
je hknld).
Als je nu naar je werkje kijkt, zie je 2 verticale draden.
*steek je hknld onder 1 verticale draad door sla je draad om je hknld en haal een lus op* x 2 (je hebt nu 3
lussen op je hknld). *sla de draad over je hknld en haal deze door 2 lussen* x 2 (je hebt nu terug 1 lus op
je hknld).
Als je nu naar je werkje kijkt, zie je 1 verticale draad.
Steek je hknld onder de verticale draad door sla je draad om je hknld en haal een lus op (je hebt nu 2
lussen op je hknld). Sla de draad over je hknld en haal deze door 2 lussen (je hebt nu terug 1 lus op je
hknld).
Gemakshalve markeren we bij ieder blaadje de laatst gehaakte steek. Zo weet je bij de volgende toer
welke steek je moet gebruiken.
Blaadje B: blaadje B is in principe dezelfde werkwijze als blaadje A. Alleen slaan we bij het begin een
verticale draad over. Maar dat leg ik dadelijk wel uit 
*steek je hknld in de volgende steek en haal je lus op* x 14 (je hebt nu 15 lussen op je hknld), *sla de
draad over je hknld en haal deze door 2 lussen* x 14 (je hebt nu terug 1 lus op je hknld).
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Als je nu naar je werkje kijkt, zie je 13 verticale draden (zie foto). Ik heb de draden met spelden
gemarkeerd om het jullie duidelijk te tonen.


Sla de eerste verticale draad over (waar de zwarte pijl op de foto is) en steek je hknld onder de 2e
verticale draad door (waar de groene pijl is) sla je draad om je hknld en haal een lus op, *steek je
hknld onder de volgende verticale draad door sla je draad om je hknld en haal een lus op x 11 (je
hebt nu 13 lussen op je hknld). *sla de draad over je hknld en haal deze door 2 lussen* x 12 (je
hebt nu terug 1 lus op je hknld).

Als je nu naar je werkje kijkt, zie je 11 verticale draden.


Sla de eerste verticale draad over (zoals bij de eerste rij) en steek je hknld onder de 2e verticale
draad door sla je draad om je hknld en haal een lus op, *steek je hknld onder de volgende
verticale draad door sla je draad om je hknld en haal een lus op x 9 (je hebt nu 11 lussen op je
hknld). *sla de draad over je hknld en haal deze door 2 lussen* x 10 (je hebt nu terug 1 lus op je
hknld).

Als je nu naar je werkje kijkt, zie je 9 verticale draden.


((Sla de eerste verticale draad over (zoals bij de vorige rijen) en steek je hknld onder de 2

e

verticale draad door sla je draad om je hknld en haal een lus op, *steek je hknld onder de
volgende verticale draad door sla je draad om je hknld en haal een lus op x 7 (je hebt nu 9 lussen
op je hknld). *sla de draad over je hknld en haal deze door 2 lussen* x 8 (je hebt nu terug 1 lus
op je hknld).

))

Als je nu naar je werkje kijkt, zie je 7 verticale draden.
Herhaal nu de stappen wat tussen de

(( )) staan tot je nog 1 verticale draad hebt.
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Het groene speldje is de verticale draad die je op het einde hebt. De gele spelden en de 6 zwarte pijlen
geven aan waar je volgende toer in verder haakt.


Tip:

2 losse, steek je haaknaald waar je het eerste gele speldje ziet en haak 1hv, notie: haak de hv
niet te vast!!, haak nu in totaal nog 7 hv op de plaatsen van het 2e gele speldje en de 6 zwarte
pijlen. Je laatste hv gaat op dezelfde plaats zijn als waar het einde van je allereerste rij was.
Haak alle losse(n) zo vast mogelijk, tenzij anders vermeld. Dit voorkomt dat je lussen gaan

“flodderen” 

Patroon.
Tr 01: MR met 3L (telt als 1e stokje), 11 stk, sluit met 1hv in de 3e losse

(12)

Tr 02: 3L (telt als 1e stokje), 1L, 1stk in de sluitsteek, 2L, *(1stk + 1L + 1stk in de volgende steek), 2L* x 11,
sluit met 1hv in de 3e losse
(24+36L)
Tr 03: 1hv in de 1L- ruimte, 2L (telt als 1e half stokje), 1stk + 1hst in dezelfde 1LR, 1L, *sla het volgend stk
+ 2L+ 1stk over, *(1hst + 1stk + 1hst in de volgende 1LR), 1L* x 11, sluit met 1hv in de 2e losse(36+12L)
Tr 04: 1v op volgend stokje, 3L, 1v in de 2LR van toer 2, 3L, *1v op het middelste stokje van de 3, 3L, 1v in
de 2LR, 3L* x 11, sluit met 1hv in de 1e vaste
(24+72L)
Tr 05: 4L (telt als 1e hst + 2L), 1hst in dezelfde sluitsteek, 1Bobbel van 5dst op de volgende vaste, *1hst +
2L + 1hst op de volgende vaste, 1BA van 5dst op de volgende vaste* x 11, sluit met 1hv in de 2E losse
(12bobbels+24hst+24L)
Tr 06: 3L (telt als 1e stokje), 2stk in de 2LR, 1stk op volgend stokje, 1stk op de bobbel, *1stk op volgend
stokje, 2stk in de 2LR, 1stk op het volgend stokje, 1stk op de bobbel* x 11, sluit met 1hv in de 3e losse
(60)
Tussenstap: 1hv op de volgende 2 stokjes (haak deze niet te strak want je eindigt er toer 7op)
Tr 07: 3L (telt als 1e stokje), 6L, sla 3 steken over, 1stk, *1stk, 6L, sla 3 steken over, 1stk* x 11, sluit met
1hv in de 3e losse
(24+72L)
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Tr 08: 1L, 1v in de sluitsteek, 3L, 1stk + 1dst + 1stk op het middelste overgeslagen stokje van toer 7, 3L,
1v op het volgend stokje, 1L, *1v op het volgend stokje, 3L, 1stk + 1dst + 1stk op het middelste
overgeslagen stokje van toer 7, 3L, 1v op het volgend stokje, 1L* x 11, sluit met 1hv in de 1e vaste(96)
Tr 09: 5L, sla de v + lossen over, 3stk sam, 5L, sla de lossen + 1v over, 1v in de LR, *5L, sla de vaste en
lossen over, 3stk sam, 5L, sla de lossen + 1v over, 1v in de LR* x 11, sluit met 1hv in de 1e losse(24+120L)
Tussenstap: 4hv op de losse, 1hv op de volgende steek. Haak in toer 10 de lossen “normaal”.
Tr 10: 12L (telt als 1e stk + 9L), *1stk op de samen gehaakte stokjes van toer 9, 9L* x 11, sluit de toer met
1hv in de 3e losse
(120)
Tr 11: 3L (telt als 1e stokje), 4stk IN de lossen, 1stk + 1L + 1stk in de volgende losse, 4stk IN de lossen,
*1stk op het stokje van toer 10, 4stk IN de lossen, 1stk + 1L + 1stk in de volgende losse, 4stk IN de
lossen* x 11, sluit met 1hv in de 3e losse
(132)
Tr 12: *blaadje A, 7L, 1v in de 1LR van toer 11, blaadje A, 7L, 1v op de volgende steek van toer 11* x 12
notie: je eindigt met de laatste vaste van toer 12 op de sluitsteek van toer 11.
(24 blaadjes)

Tussenstap: haak 5 hv op de steken van je blaadje (zie foto hieronder). Bij de 5e hv zit je op de
gemarkeerde steek.

Tr 13: 7L (telt als 1e stokje + 4L), 1stk op de 4e losse van toer 12, 4L, *1stk op je gemarkeerde steek, 4L,
1stk op de 4e losse van toer 12, 4L* x 23, sluit met 1hv in de 3e losse
(48+192L)
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Foto na toer 13
Tr 14: 3L (telt als 1e stokje), 4stk in de LR, *1stk op het stokje van vorige toer, 4stk in de LR* herh **
helemaal rond, sluit met 1hv in de 3e losse
(240)
Tr 15: 3L (telt als 1e stokje), 1stk in de sluitsteek, 9L, *sla 9 steken over, 2stk in 1, 9L* herh ** helemaal
rond, sluit met 1hv in de 3e losse
(24boogjes,48st+216L)
Tr 16: 1L, 1v in de sluitsteek, 2L, 1v, *5L, 1stk + 1dst + 1stk op het 5e overgeslagen stokje van toer 15, 5L,
1v op het volgend stokje van toer 15, 2L, 1v op het volgend stokje van toer 15* x 23, 5L, 1stk + 1dst +
1stk op het 5e overgeslagen stokje van toer 15, 5L, sluit met 1hv in de 1e vaste
(120+264L)
Tr 17: 1L, 1v in de 2LR, *6L, sla 1 vaste + de lossen + 1stk over, 1PC van 5dst op het dst van toer 16, 6L, 1v
in de 2LR* x 23, 6L, 1PC van 5dst op het dst van toer 16, 6L, sluit met 1hv in de 1e vaste
Tr 18: haak in deze toer de losse(n) “normaal”: 6hv IN de lossen, 1hv op de PC, 15L (telt als 1stk en 12L),
sla de 12 lossen + de vaste van vorige toer over, *1stk op de PC, 12L, sla de 12 lossen + de vaste van
vorige toer over* x 23, sluit met 1hv in de 3e losse
(24+288L)
Tr 19: 4L (telt als 1e stokje + 1L), 1stk in de sluitsteek, 12stk IN de lossen, *1stk + 1L + 1stk op de volgende
steek, 12L* x 23, sluit met 1hv in de 3e losse
(336+24L)
Tr 20: *1v in de 1LR, Blaadje B* x , sluit met 1hv in de 1e vaste

(24blaadjes+24v+48L)

Tr 21: we haken nu het werkje rond de ring als volgt; haak 7hv langs het blaadje op, 1hv in de 2LR op de
punt, steek nu je hknld opnieuw in de 2LR op de punt en haak een vaste rond de ring, 24v rond de ring,
*steek je hknld in de 2LR van het blaadje en haak een vaste rond de ring, 24v rond de ring* herh ** tot je
alle punten hebt vast gehaakt aan de ring, sluit je toer met 1hv in de 1e vaste.

Klaar!! Veel plezier
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Je mag echter wel je afgewerkt project verkopen, dat gemaakt werd met dit patroon, maar niet in massa productie.
Bij problemen met het patroon, of vragen mag je altijd een mailtje sturen naar:

www.devrolijkevlinders.be
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