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Basis Mandala 


Nodig: 

3 kleuren catona


haaknaald 2.5 en eventueel voor de ketting 3.5

naald om eindjes weg te werken


afkortingen:

l=losse


hst=half stokje

st=stokje

s=steek

v=vasten


hv=halve vaste

pst=popcorn steek


uitleg  cirkel sluiten:

Je kunt de cirkel sluiten door een halve vasten te haken in de tweede losse van je 

eerste steek,

 op de eerste vasten van de toer.


Maar er is ook een nettere, onzichtbare manier. Deze wil ik voordoen in de praktijk. 


uitleg aanhechten:

steek je naald van voren naar achteren door de lus en trek je draad mee naar voren,


haak nu je lossen of vasten die nodig zijn.


uitleg popcorn steek:

zoals je een stokje zou haken alleen de laatste doorhaal doe je niet


laat het lusje op je naald staan en maak een nieuw stokje

ook van deze doe je de laatste doorhaal niet


in totaal 4 keer, dus in totaal 5 lusjes op je naald

(geen 5 lusjes bij je eerste popcorn omdat je je omslag niet hebt,


je bent begonnen met 2 lossen)

nu in 1 keer door al je lusjes en afsluiten met een losse


Dit patroon wordt u gratis aangeboden door www.jellina-creations.nl en is 

uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon

te gebruiken voor commerciële doeleinden.
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patroon:


 1. Met kleur A  3 l (2 l tellen als hst)


 2. 11 hst in de 1ste losse, sluit cirkel en hecht kleur A af (12)


 3. Hecht kleur B aan en haak deze toer pst in de achterste lus, beginnen met        
2 l (telt als 1 st) sluit cirkel en hecht af (12 pst)


 4. Hecht kleur C aan tussen 2 pst, 2 l (telt als st) en 3 st tussen 2 pst, volgende 
4 st herhaal dit tot eind (48)


 5. Hecht kleur A aan, 1 l (telt als 1 v) en haak op elke s een v en ! haak tussen de 
clusters een v op de pst van toer 3 !  sluit cirkel, maar hecht niet af (60)


 6. Met kleur A 1 l (telt als 1 v) en haak op elke s een v (60) sluit cirkel en hecht 
af 


 7. Hecht kleur B aan en haak in elke steek een hv en hecht af
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uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon

te gebruiken voor commerciële doeleinden.
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Met dit patroon kun je velen kanten op.

Ikzelf vind ze erg leuk als ketting in combinatie met bijpassende gekleurde kralen.


Maar twee op elkaar zou een sleutelhanger kunnen worden 

en met een beetje vulling erin een speldenkussentje.


Voor het snoertje van de ketting gebruikte ik een Roemeense techniek,

een filmpje hoe deze moet vind je hier


Ik wens je veel plezier met het maken van deze mandala

en ik ben benieuwd wat jij er mee gaat doen!


Dit patroon wordt u gratis aangeboden door www.jellina-creations.nl en is 

uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om dit patroon

te gebruiken voor commerciële doeleinden.
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