
~ 1 ~ 
 

 

 
MEXICAN MANDALA  
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Hallo weer, 
Welkom bij de laatste week van de Mexican Mandala. Deze week haken we de rand, deze zal de grote 

bladeren samebrengen tot een mooie omlijsting van het werk. 
 
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. Als je liever je toeren begint met 

keerlossen, kan en mag dat natuurlijk ook. Haak een hv in de eerste steek van de voorgaande toer en haak 2 

of 3 lossen, dit hangt af of je een v, een hst of een st zou moeten maken. Uitleg in het Engels door Tamara 

Kelly / Moogly. 

Samengehaakte dubbele stokjes: Haak 3 dst in 3 steken samen: *Sla de draad tweemaal om de 

haaknaald, steek in de juiste steek van vorige toer, sla om en haal de draad op, sla om en haal door twee 

lussen, sla om en haal hem door twee lussen*. 2 lussen op je haaknaald. Herhaal * tot * twee keer. (4 lussen 

op je haaknaald), sla om en haal door 4 lussen. 

2st samenhaken – Twee stokjes samenhaken: Minder door twee stokjes samen te haken als volgt: 

haak het eerste stokje maar haak het niet helemaal af, je eindigt met 2 lussen op je haaknaald, haak een 

tweede stokje maar haak ook die niet helemaal af (3 lussen op je haaknaald), sla om en haal door alle lussen 

op de haaknaald.  

 

Opmerking 

 Het patroon bevat veel foto’s en verwijzingen naar foto’s. Mocht je een toer moeten starten op een 

bijzondere plek, dan zal er altijd een duidelijke foto zijn. Deze week haken we alles aan de goede 

kant van het werk. 

 

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 36     Bluebird #247 
 Toer 37     Candle Light #101 
                    Bluebell #173 
 Toer 38     Kiwi #205 
 Toer 39     Vivid Blue #146 
 Toer 40     Royal Orange #189 
 Toer 41     Capri Blue # 261 
 Toer 42     Tulip #222 
 Toer 43     Yellow Gold #208 
 Toer 44     Vivid Blue # 146 
 Toer 45     Kiwi #205    
 
 

Versie 2 
Scheepjes Soft Fun 
 

 
 
 Toer 36     #2519 
 Toer 37     #2496  
                    #2480 
 Toer 38     #2493 
 Toer 39     #2519 
 Toer 40     #2514 
 Toer 41      #2515 
 Toer 42     #2496 
 Toer 43     #2480 
 Toer 44     #2495 
 Toer 45     #2493 
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Patroon 

Toer 36: Let op: In deze toer zullen we alle reliëfstokjes/voor om de samengehaakte groepjes van 3 en 5 

dubbele stokjes van het buitenste blad haken. 

Staande vaste in de 4e v van een willekeurige groep van 11 v tussen de bladeren (foto 36a), v in de volgende 

5 v, *sla de volgende 2 v over, haak 1 st aan de zijkant van de 1e v van het buitenste blad (foto 36b), 4 st in 

de volgende 4-lossenruimte (foto 36c), (reliëfstokje/voor rond het samengehaakte groepje van 5 dst (foto 

36d), 5 st in de 4-lossenruimte) twee keer, reliëfstokje/voor rond het samengehaakte groepje van 5 dst, 6 st 

in de volgende 5-lossenruimte, (reliëfstokje/voor rond het samengehaakte groepje van 3 dst, 5 st in de 

volgende 3-lossenruimte) twee keer, reliëfstokje/voor rond het samengehaakte groepje van 3 dst, 6 st in de 

volgende 5-lossenruimte, (reliëfstokje/voor rond het samengehaakte groepje van 5 dst, 5 st in de volgende 

4-lossenruimte) twee keer, reliëfstokje/voor rond het samengehaakte groepje van 5 dst, 4 st in de volgende 

4-lossenruimte, st in het laatste dst, sla de laatste v van het buitenste blad over en ook de volgende 2 v van 

toer 35, v in de volgende 7 steken*. Haak van * tot * nog 7 keer, sla bij de laatste herhaling de laatste 6 v 

over. Sluit met een hv in de staande v. Hecht af en werk je draadjes weg. 

Stekenaantal: 52 st en 9 reliëfstokjes/voor per blad, 7 v tussen de bladeren 
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Toer 37:  

In deze toer gebruiken we twee kleuren. Let op: neem steeds beide kleuren mee tijdens het haken. Je kunt 

dit doen door de ongebruikte draad bovenop de steken van de voorgaande toer te leggen. Met de nieuwe 

kleur haak je dan je steken over die draad heen. Je kunt ook de ongebruikte draad meevoeren achter het 

werk en ze mee vasthaken in de volgende toer. Zie foto 37a-37h. Let op! Op de foto’s is roze garen gebruikt 

omdat dat beter zichtbaar is op de foto’s, in het originele werk is de werkelijke kleur blauw Bluebell #173 

versie 1 (foto 37i). 

Staande v in de 5e v van een willekeurige groep van 7 v tussen twee bladeren, v in de volgende steek, 

verander van kleur in deze steek, sla de volgende v over,*(st in de volgende 3 steken, verander van kleur in 

het laatste st) 20 keer, st in de volgende 2 steken, Let op: het laatste st van deze 2 st maak je in de eerste v 

tussen de bladeren EN je moet van kleur wisselen in dit st (foto 37e), sla de volgende v over, v in de 

volgende 4 steken (foto 37f), verander van kleur tijdens de laatste v (foto 37g), sla de volgende v over*, haak 

* tot * nog 7 keer, sla bij de laatste herhaling de laatste 2 v over, sluit met een hv in de staande v. Hecht 

beide kleuren af en werk je draadjes weg. 

Stekenaantal: 62 st per blad, tussen de bladeren: 8 x 4 v 
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Let op: In de volgende toeren (38-42) zijn er maar weinig meerderingen boven op de bladeren. Zorg dat je 

je steken niet te strak trekt, anders gaan je bladeren krom trekken. 

Toer 38:  

Staande v in een willekeurige 3e v tussen de bladeren (foto 38a), v in de volgende v, *v in ieder van de 

volgende 63 st, sla de volgende v over, v in de volgende 3 v, tussen de bladeren (foto 38b en 38c)*. Haak 

* tot * nog 7 keer, sla bij de laatste herhaling de laatste 2 v over. Sluit met een hv in de staande v. Hecht af 

en werk je draadjes weg. 

Stekenaantal: 62 v per blad, 3 v tussenin (totaal 527 v) 
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Toer 39:  

Staande v in de 59ste v van een willekeurig blad (foto 39a) *sla de volgende 4 steken over, haak over de 

volgende 3 v tussen de bladeren drie dst samen (foto 39b), sla de volgende 3 v over (foto 39c), v in de 

volgende 19 steken, (2 v in de volgende steek, 1 v in elk van de volgende 3 steken) 4 keer, 2 v in dezelfde v, v 

in de volgende 19 steken*.  Haak * tot * nog 7 keer. Sla bij de laatste herhaling de laatste v over. Sluit met 

een hv in de staande v. Hecht af en werk je draadjes weg. 

Stekenaantal:  60 v per blad, groepje van 3 samengehaakte dst tussen de bladeren 
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Toer 40:  

Staande v in een v voor een willekeurig groepje van 3 samengehaakte dst (foto 40a),*reliëfvaste/voor rond 

het samengehaakte groepje van 3 dst (toer 39), (v in de volgende v, 1 l, sla de volgende v over) 30 keer (foto 

40b), v in de volgende steek*. Haak * tot * nog 7 keer, sla bij de laatste herhaling de laatste v over. Sluit met 

een hv in de staande v. Hecht af en werk je draadjes weg.  

Stekenaantal: 30 x 1-losseruimte en 31 v per blad, 1 reliëfvaste/voor tussen de bladeren 

Toer 41:  

Staande v in de laatste 1-losseruimte voor een willekeurig reliëfvaste/voor (foto 41a), *sla de volgende 3 v 

over, (v in de volgende 1-losseruimte, 1 l, sla de volgende v over (foto 41b)) 29 keer, v in de volgende 1-

losseruimte*. Haak * tot * nog 7 keer. Sla bij de laatste herhaling de laatste v over en sluit met een hv in de 

staande v. Hecht af en werk je draadjes weg.  

Stekenaantal: 29 x 1-losseruimte, 30 v per blad
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Toer 42:  

Staande v in de laatste 1-losseruimte van een willekeurig blad,*sla de volgende 2 v over, v in de volgende 

1-losseruimte (foto 42a), (1 l, haak 1 v in de volgende v van toer 40, over de 1-losseruimte van toer 41) 27 

keer (foto 42b), 1 l, v in de volgende 1-losseruimte van toer 41*. Haak * tot * nog 7 keer, sla bij de laatste 

herhaling de laatste v over en sluit met een hv in de staande v. Hecht af en werk je draadjes weg. 

Stekenaantal: 28 x 1-losseruimte en 29 v per blad 

Toer 43:  

Staande v in de laatste 1-losseruimte van een willekeurig blad (foto 43a), *sla de volgende 2 v over, v in de 

volgende 1-losseruimte (1 l, v in de volgende v van toer 41, over de 1-losseruimte van toer 42) 8 keer (foto 

43b), (2 l, v in de volgende v van toer 41 over de 1-losseruimte van toer 42) 11 keer, (1 l, v inde volgende v 

van toer 41, over de 1-losseruimte van toer 42) 7 keer, 1 l, v in de volgende 1-losseruimte*. Haak * tot * nog 7 

keer, sla bij de laatste herhaling de laatste v over en sluit met een hv in de staande v. Hecht af en werk je 

draadjes weg. 

Stekenaantal: 16 x 1-losseruimte, 11 x 2-lossenruimte en 28 v per blad  
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Toer 44:  

Staande v in de laatste 1-losseruimte van een willekeurig blad (foto 44a),*sla de volgende 2 v over, v in de 

volgende 1-losseruimte (foto 44b), 2 v in de volgende 7 1-losseruimtes (foto 44c), 3 v in de volgende 11 2-

lossenruimtes (foto 44d), 2 v in elk van de volgende 7 1-losseruimtes, v in de laatste 1-losseruimte*. Haak  

* tot * nog 7 keer.  Sla bij de laatste herhaling de laatste v over en sluit met een hv in de staande v. Hecht af 

en werk je draadjes weg. 

 

Stekenaantal: 63 v per blad 
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Toer 45:  

Staande 2 samengehaakte st (maak het eerste st in de v voor de plek waar de 2 bladeren samenkomen, sla 

de volgende v over en maak het tweede stokje in de volgende v) (foto 45a en 45b), *hst in de volgende 60 

steken, haak 2 stokjes samen (denk eraan 1 v over te slaan tussen de 2 samengehaakte st)*. Haak * tot * nog 

7 keer, sla bij de laatste herhaling de 2 samengehaakte st over. Sluit met een hv in de staande 2 

samengehaakte stokjes, hecht af en werk je draadjes weg. 

Stekenaantal: 480 hst, 8 x 2 samengehaakte st 

 

Gefeliciteerd! Je Mexican Mandala is klaar! 

Dank je wel voor deze reis en wees gezegend. Ik wil heel graag jouw Mexican Mandala zien. Als je wil, zou je 

dan alsjeblieft foto’s willen plaatsen op mijn blog op Facebook? Hier is de link: Be calm and keep crocheting 

                    Jaana Svanholm with  

Ik wil graag Scheepjes Wol bedanken. Zij hebben dit allemaal mogelijk gemaakt en hebben mij het mooie 

garen gegeven om mee te werken. Speciale dank gaat naar het Finse vertaalteam: Heli, Outi en Mervi. Zij 

hielpen mij dit patroon van het Fins naar het Engels te vertalen. En mijn Finse testers: Anne en Asta en het 

ultieme team van twee vrouwen, zonder wie ik dit patroon nooit aan iemand had kunnen geven: Pia-Mari 

en Sari. Zij hebben getest, gecorrigeerd, geluisterd en hebben me een hart onder de riem gestoken bij iedere 

stap. Als laatste maar niet de minste: Dank Je Wel aan de test- en vertaalteams van CAL - Crochet A Long.  

CAL - Crochet Along FB group 

Dank je wel uit de grond van mijn hart voor het geven van deze kans. Dank je wel dames! 

WAARSCHUWING-COPYRIGHT Deze publicatie valt onder copyright. Je kunt het patroon gratis 

gebruiken. Maak alsjeblieft geen wijzigingen in het patroon. 

https://www.facebook.com/Becalmandkeepcrocheting-841215365984434/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/?fref=ts

