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Kleine lente-mandala 

 
 

Patroon: Gemaakt in K-Town door Barbara 
 

Materiaal: 
 
Zoals gewoonlijk gebruikte ik kleine hoeveelheden Catania van Schachenmayer en een 2,5 mm 
haaknaald. Mijn mandala heeft een diameter van 12 cm (4,7"), maar de grootte is afhankelijk 
van het garen dat je gebruikt. 
 
Enkele algemene opmerkingen: 
 
Voor dit patroon gebruik ik Amerikaanse haaktermen. We hebben de volgende steken nodig: 
kettingsteek (ch), halve vaste (hv), enkele haak (sc), halve dubbele haak (hdc), dubbele haak 
(st), dubbele haak drie samen (dc3tog) en oppervlak hechtingen. De 3st smh en de 
oppervlaktesteken worden hieronder uitgelegd, gebruik a.u.b. ook de afbeeldingen als hulp. 
 
Ik heb de lossen aan het begin van elke toer NIET opgeschreven: haak voor de eerste steek in 
elke toer lossen (bijv. 3 lossen voor het eerste stokje) OF begin met een “staande steek” d.w.z. 
verbind de nieuwe kleur met een schuifknoop of een simpele lus OP JE HAAK en haak gewoon 
de eerste v of v zoals gewoonlijk. Doe rondes met een hv. 
 
1e Toer : begin met een magische ring en werk (1st, 1l) 12x binnen de ring, hecht af (12 1l-
ruimtes) 
 
2e Toer (nieuwe kleur): werk (1v, 2l) in elke 1l-ruimte, hecht af (12 2l-ruimtes) 
 
3e Toer (nieuwe kleur): werk (3st smh, 3l) in elke 2l-ruimte, hecht af (12 3l-ruimtes) 
 
Zo doe je de 3st smh: omslaan, steek naald in 2l-ruimte en haal een lus op, omsl en haal door 
2 lussen (2 lussen op naald), omsl, steek naald in dezelfde 2l-ruimte en haal een lus op, sla 
om en haal door 2 lussen (3 lussen op naald), omsl, steek naald in dezelfde 2l-ruimte en haal 
een lus op, omsl en haal door 2 lussen (4 lussen op de haak), omsl en haal door alle 4 de lussen 



op de haak. (Let op: om de toer te beginnen, maak je 3 lossen en dan 2 stokjes samen, of 
begin met een staande steek en haak meteen 3 stokjes samen). 
 
4e Toer (nieuwe kleur): haak 4 st in elke 3l-lus, hecht af (48 st, geen spaties!) 
 

 
 
5e Toer (nieuwe kleur): werk oppervlaktesteken tussen de stokjes van de vorige toer, werk 
af 
 
Houd voor de oppervlaktesteken het garen aan de achterkant van je werk, steek de naald 
tussen twee willekeurige stokjes, omslaan, haal de lus door de opening. Nu heb je een losse 
lus op je naald (houd het uiteinde van je garen strak voor de eerste steek!). *Steek de 
haaknaald tussen de volgende twee stokjes, omsl, haal de lus door het gat en door de lus op 
je haaknaald*. Het is als werken met halve vaste steken. Werk op deze manier rond, steek dan 
je haaknaald in de eerste opening waar je begon, knip de draad af, omslaan, trek de draad 
door de opening en door je lus en eindig. Gebruik je haaknaald of een naald om het losse 
uiteinde weer naar achteren te trekken, knoop de twee uiteinden aan elkaar en weef ze in. 
 
De 6e toer is een dubbele toer, gehaakt in de stokjes van toer 4: 
 
6a (nieuwe kleur): werk (1st, 2l, sla een steek over) rondom, sluit met een halve vaste tot 
eerste st, eindig 
 
6b (nieuwe kleur): Vouw de steken die je zojuist hebt gemaakt een klein stukje naar voren en 
herhaal toer 6a, werk in de steken die je eerder hebt overgeslagen, werk af (2x 24 2l-ruimtes) 
 



 
 
7e Toer (nieuwe kleur): haak 3st in de 2l-ruimtes van de vorige toer, eindig. Zorg ervoor dat 
je je haaknaald in beide ruimtes van toer 6a en b steekt! (72st, geen spaties!) 
 
8e Toer (nieuwe kleur): werk (1v, 4l) tussen elke 3st-groep. 
 
9e Toer (dezelfde kleur): werk (1hst, 3st, 1hst) in elke 4l-ruimte. Werk af en weef alle losse 
eindjes weg. 
 

 
 

Ik wens je veel plezier bij het maken van deze lentemandala! 
 

 
  

 


