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Afkortingen en speciale steken 

Afkortingen: 

l losse                     st stokje  

hv halve vaste             dst dubbel stokje 

v vaste   a.l. achterste lus 

hst half stokje     

 

Speciale steken 

Staande Steek: Als je een toer met een nieuwe kleur start, kun je dat doen met een staande steek. De 

staande steek kan bijvoorbeeld een staande vaste of een staand stokje zijn. Mocht je niet bekend zijn met de 

staande steek, dan kun je informatie, uitleg en instructievideo’s vinden op het internet. Als je liever je 

toeren begint met keerlossen, kan en mag dat natuurlijk ook. Uitleg staande steek in het Engels door 

Tamara Kelly / Moogly. 

 
Opmerking 

 Start met een magische ring met dubbele omslag. Werk de draad van de magische ring nog niet weg 

totdat je deel 1 af hebt. Als je de magische ring met dubbele omslag niet kent, zoek dan op het 

internet naar een goede instructievideo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
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Versie 1 
Scheepjes Catona 
 

 
 
Toer 1-4              Yellow Gold #208 
Toer 5-22           Bluebell #173  
                             Vivid Blue #146 
                             Candle Light #101  
                             Light Navy #164   
     

 
Versie 2 
Scheepjes Soft Fun 
 

 
 
Toer 1-4          #2496 
Toer 5-22       #2514 
                         #2480 
                         #2495 
                         #2515 
 
 

 
Patroon 

 

Welkom! Dank je wel voor het meedoen met de Mexican Mandala CAL. Deze week maken we het 

middenwiel waarin we vier verschillende kleuren zullen gebruiken. Vergeet niet goed naar de foto’s te 

kijken, ze zullen je helpen bij het begrijpen van de tekst.  

Basistoer: 

Start met een magische ring met dubbele omslag, haak 16 v in de ring. Sluit met een hv in de eerste v maar 

trek de ring nog niet aan. Doe dat pas nadat de 8 delen van het wiel klaar zijn. 

Stekenaantal: 16 v 
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Toer 1: (foto 1) 

1 l, 2 v in de volgende 16 steken, sluit met een hv in de eerste v. 

 

Stekenaantal: 32 v 

Toer 2: (foto 2) 

1 l, 1 v in dezelfde steek, 1 v in alle volgende steken, sluit met een hv in de eerste v. 

Stekenaantal: 32 v 

Toer 3 en 4: (foto 3) herhaal toer 2  

Hecht af en werk je draadjes weg. 

Stekenaantal: 32 v 

 

 

 

 

 

Toer 5: 

Vanaf deze toer werken we in twee verschillende delen met vier kleuren. Je werkt zowel aan de goede als 

aan de verkeerde kant van het werk. Onthoud dat je je werkdraad altijd aan de achterkant van je werk houdt 

wanneer je van kleur wisselt. Kleuren wisselen doe je altijd in de laatste vaste. De herhaling * tot * maak je 

steeds in iedere kleur. Hint: steken meerderen doe je altijd aan de goede kant van het werk.  

Kleur 1: Staande vaste in een willekeurige v, v in de volgende 3 steken, wissel van kleur in de laatste v, 

(foto 1-4, de pijl geeft de nieuwe kleur aan) ga verder met kleur 2: v in de volgende 4 v (wissel van kleur in 

de laatste v), kleur 3: v in de volgende 4 v (wissel van kleur in de laatste v), kleur 4: v in de volgende 4 v. 

Knip nergens draden door! 

Stekenaantal: 16 v 
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Toer 6: Opmerking: onthoud dat je je niet gebruikte draden aan de achterkant van je werk houdt zodat je 

ze weer op kunt pakken als je van kleur moet wisselen. 

Keer (verkeerde kant), 1 l, 1 v in dezelfde steek (vanaf nu gaat de eerste v steeds in dezelfde ruimte als waar 

je de toer geëindigd bent), v in de volgende 3 v, wissel van kleur in de laatste v, *v in de volgende 4 v, wissel 

van kleur in de laatste v*, herhaal * tot * nog 2 keer. 

Stekenaantal: 16 v 

Toer 7: 

Keer (goede kant) 1 l, * 2 v in dezelfde v, v in de volgende 2 v, 2 v in de volgende v, wissel van kleur in de 

laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 
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Stekenaantal: 24 v 

Toer 8: 

Keer (verkeerde kant) 1 l, *v in de volgende 6 v, wissel van kleur in de laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 

Stekenaantal: 24 v 

Toer 9:  

Keer (goede kant) 1 l, *2 v in de dezelfde v, v in de volgende 4 v, 2 v in de volgende v, wissel van kleur in de 

laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 

Stekenaantal: 32 v 

Toer 10:  

Keer (verkeerde kant) 1 l, *v in de volgende 8 v, wissel van kleur in de laatste v*, herhaal *tot * nog 3 keer. 

Stekenaantal: 32 v 

Toer 11:  

Keer (goede kant) 1 l, *2 v in de dezelfde v, v in de volgende 6 v, 2 v in de volgende v, wissel van kleur in de 

laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 

Stekenaantal: 40 v 

Toer 12:  

Keer (verkeerde kant) 1 l, *v in de volgende 10 v, wissel van kleur in de laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 

Stekenaantal: 40 v 

Toer 13:  

Keer (goede kant) 1 l, *2 v in de dezelfde v, v in de volgende 8 v, 2 v in de volgende v, wissel van kleur in de 

laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 

Stekenaantal: 48 v 

 

 

Toer 14:  

Keer (verkeerde kant) 1 l, *v in de volgende 12 v, wissel van kleur in de laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 

Stekenaantal: 48 v 

Toer 15:  

Keer (goede kant) 1 l, *2 v in de dezelfde v, v in de volgende 10 v, 2 v in de volgende v, wissel van kleur in de 

laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 

Stekenaantal: 56 v 

Toer 16:  

Keer (verkeerde kant) 1 l, *v in de volgende 14 v, wissel van kleur in de laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 
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Stekenaantal: 56 v 

Toer 17:  

Keer (goede kant) 1 l, *2 v in de dezelfde v, v in de volgende 12 v, 2 v in de volgende v, wissel van kleur in de 

laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 

Stekenaantal: 64 v 

Toer 18:  

Keer (verkeerde kant) 1 l, *v in de volgende 16 v, wissel van kleur in de laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 

Stekenaantal: 64 v 

Toer 19:  

Keer (goede kant) 1 l, *2 v in de dezelfde v, v in de volgende 14 v, 2 v in de volgende v, wissel van kleur in de 

laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 

Stekenaantal: 72 v 

Toer 20:  

Keer (verkeerde kant) 1 l, *v in de volgende 18 v, wissel van kleur in de laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 

Stekenaantal: 72 v 

Toer 21:  

Keer (goede kant) 1 l, *2 v in de dezelfde v, v in de volgende 16 v, 2 v in de volgende v, wissel van kleur in de 

laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 

Stekenaantal: 80 v 

Toer 22:  

Keer (verkeerde kant) 1 l, *v in de volgende 20 v, wissel van kleur in de laatste v*, herhaal * tot * nog 3 keer. 

Stekenaantal: 80 v 

Hecht af en werk alle draadjes weg. 

  

(De linkerfoto laat de verkeerde kant zien en de rechterfoto de goede kant.) 
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Nu kun je de resterende kleuren van het wiel maken. Zorg er voor dat je dezelfde volgorde van kleuren 

aanhoudt. Iedere toer is precies hetzelfde als toer 5 – 22.  

Naai de twee naden onzichtbaar aan elkaar.  

Stekenaantal: 160 v  

(Foto’s voor en na het sluiten van de naden)  

 

 

De eerste week is klaar. 

 


