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Esther Dijkstra

Materialen
Forest Fern Kleurstelling
Scheepjes Catona (100% katoen, 50g/125m) een bol elk in de volgende kleuren
Kleur A : 264 Light Coral
Kleur B : 192 Scarlet
Kleur C : 383 Ginger Gold
Kleur D : 412 Forest Green
Kleur E : 263 Petal Peach
Kleur F : 254 Moon Rock

Rainbow Bright Kleurstelling
Scheepjes Catona (100% katoen, 50g/125m) een bol elk in de volgende kleuren
Kleur A : 208 Yellow Gold
Kleur B : 146 Vivid Blue
Kleur C : 189 Royal Orange
Kleur D : 115 Hot Red
Kleur E : 113 Delphinium
Kleur F : 389 Apple Green

Blue Moon Kleurstelling
Scheepjes Catona (100% katoen, 50g/125m) een bol elk in de volgende kleuren
Kleur A : 173 Bluebell
Kleur B : 396 Rose Wine
Kleur C : 247 Bluebird
Kleur D : 164 Light Navy
Kleur E : 074 Mercury
Kleur F : 408 Old Rose

15cm mandala ring
25cm mandala ring
40cm mandala ring
3.0mm haaknaald
stopnaald
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Tips om je eigen kleuren te kiezen
Ik heb deze mandala's gemaakt in 3 kleurencombinaties,
maar er zijn meer dan 100 kleuren in het Scheepjes Catona
assortiment. Dit betekent dat er veel kleurstellingen zijn
waarin je deze mandala's kunt maken. Ik heb een paar tips
voor je bij het kiezen van jouw kleuren.
Kies eerst de hoofdkleur die je je mandala wilt geven, dit is
Kleur D in het patroon. In de Forest Fern kleurstelling is dit
bijvoorbeeld een groene kleur. Deze kleur wordt gebruikt
voor alle buitenranden van de mandala, daarom is dit de
kleur die het meest zichtbaar is.
Kies vervolgens een neutrale tint die bij je eerste kleur past, dit is Kleur E in het patroon en wordt
gebruikt om de mandala's aan de ringen te bevestigen. Goede kleuren om hier te gebruiken zijn
wittinten en lichtgrijstinten.
Kies nu twee accentkleuren, dit zijn kleuren B en C in de mandala. Deze kleuren worden gebruikt
om de bloembladen in het midden te maken en ze moeten Kleur D aanvullen.
Kies ten slotte twee kleuren die passen bij alle kleuren die je al hebt. Dit zijn Kleuren A en F in het
patroon. Meestal werken lichtere of donkerdere tinten van wat je al hebt gekozen het beste.
Mocht je de mandala's in één kleur willen maken, dan heb je 4 bollen Scheepjes Catona 50g
nodig.
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Afkortingen
2-RhstA-smh

2 reliëf halfstokjes achterlangs samengehaakt. GON en steek naald van achter
naar voren en weer naar achter om de steel van de aangegeven steek, GON en
haal een lus op en breng deze om de steel van de steek heen terug naar je
beginpositie, GON en steek naald van achter naar voren en weer naar achter om
de steel van de volgende steek, GON en haal een lus op en breng deze om de
steel van de steek heen terug naar je beginpositie, GON en haal door alle 5 de
lussen op de naald.
2v-smh
2 vasten samengehaakt. Steek naald in eerste steek, GON en haal een lus op,
steek naald in tweede steek, GON en haal een lus op, GON en haal door alle 3 de
lussen op de naald.
3st-smh
3 stokjes samengehaakt. GON, steek naald in eerste steek, GON en haal lus op,
GON en haal twee lussen af, GON, steek naald in tweede steek, GON en haal lus
op, GON en haal twee lussen af, GON, steek naald in derde steek, GON en haal
lus op, GON en haal twee lussen af, GON en haal door alle 4 lussen op de naald.
dst
dubbelstokje. GON twee keer, steek naald in aangegeven steek, GON en haal een
lus op, (GON en haal twee lussen af) 3 keer.
ddst
driedubbelstokje. GON drie keer, steek naald in aangegeven steek, GON en haal
een lus op, (GON en haal twee lussen af) 4 keer.
ddst-popcorn 5ddst in aangegeven steek, haal naald uit werklus, steek naald in eerste ddst,
plaats werklus terug op naald, haal werklus door eerste steek, 1L.
GON
garen om naald.
hst
halfstokje. GON, steek naald in aangegeven steek, GON en haal een lus op, GON
en haal door alle 3 de lussen op de naald.
hv
halvevaste. Steek naald in aangegeven steek, GON en haal door steek en
werklus.
L
losse. GON en haal door werklus heen.
L-open
losse opening.
onzichtbare
knip draad af en haal de draad door de werklus, plaats draad in stopnaald, steek
sluiting
stopnaald van voor naar achter door de tweede steek van de toer en haal door,
steek naald van boven naar onder in laatste steek van toer en haal door, trek aan
de lussen tot ze er hetzelfde uitzien als de lussen links en rechts van de sluiting.
picot
3L, hv in eerste L.
popcorn
5st in aangegeven steek, haal naald uit werklus, steek naald in eerste st, plaats
werklus terug op naald, haal werklus door eerste steek, 1L.
puff-steek
(GON, steek naald in aangegeven steek, GON en haal een lus op) 4 keer, er zijn
nu 9 lussen op de naald, GON en haal door alle lussen, 1L.
RhstA
reliëf halfstokje achterlangs. GON en steek naald van achter naar voren en weer
naar achter om de steel van de steek, GON en haal een lus op en breng deze om
de steel van de steek heen terug naar je beginpositie, GON en haal door alle 3 de
lussen op de naald.
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RvA

reliëf vaste achterlangs. Steek naald van achter naar voren en weer naar achter
om de steel van de steek, GON en haal een lus op en breng deze om de steel van
de steek heen terug naar je beginpositie, GON en haal door beide lussen op de
naald.
RvV
reliëf vaste voorlangs. Steek naald van voren naar achteren en weer naar voren
om de steel van de steek, GON en haal een lus op en breng deze om de steel van
de steek heen terug naar je beginpositie, GON en haal door beide lussen op de
naald.
schelp
sla volgende 3 steken over, 8dst in volgende steek, sla volgende 3 steken over, hv
in volgende steek.
staande steek met opzetlus op naald, maak steek zoals normaal.
st
stokje. GON, steek naald in aangegeven steek, GON en haal een lus op, (GON en
haal twee lussen af) twee keer.
st-cl
stokje-cluster. Werk zoals 3-st-smh, maar haak alle delen van de steek in
dezelfde steek.
v
vaste. Steek naald in aangegeven steek, GON en haal een lus, GON en haal door
beide lussen op de naald.
X-steek
kruissteek. Sla volgende steek over, st in volgende steek, st in overgeslagen steek
waarbij je over het eerste stokje heen werkt.

Draadspanning
Aan het einde van Toer 8 is de mandala 13cm in diameter, aan het einde van Toer 13 is het 21cm
en aan het einde van Toer 23, is het 36cm.

Tips als je draadspanning niet hetzelfde is
De juiste draadspanning hebben kan soms lastig zijn, omdat er zoveel factoren zijn die invloed
hebben op je draadspanning. Vaak is de reden dat je niet de juiste draadspanning hebt dat je je
steken op een andere manier maakt dan de ontwerper. Kleine dingetjes, zoals hoe hard je aan je
garen trekt of hoe hoog je je lussen optilt, hebben allemaal invloed op je draadspanning. In deze
video https://www.youtube.com/watch?v=97Vpxaf8wvk leg ik uit over de gouden lus, iets dat je
kan helpen. Ik ben een rider, licht leunend naar de lifter. Mocht dat je iets helpen….
Als je mandala's over het algemeen te klein zijn, vervang dan de stokjes van Toer 8 door
dubbelstokjes. Hetzelfde geldt voor Toer 13 in deel 2 en Toer 23 in deel 3.
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Als je mandala's te groot worden, vervang dan de stokjes Toer 8 door halfstokjes, of zelfs vasten
als dat nodig is. Hetzelfde geldt voor Toer 13 in deel 2 en Toer 23 in deel 3.

Instructievideo’s
Er zijn rechts- en linkshandige instructievideo’s beschikbaar voor alle 3 de delen. Hieronder vindt
je de links. De video’s zijn in het Engels (US terminologie), maar ik hoop dat ze je toch helpen met
de moeilijke stukjes.

Deel 1
Rechtshandig https://youtu.be/tYq4GfMyG38
Linkshandig https://youtu.be/FLp7EmcwK_g
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Kleurplaatsing
Raadpleeg de materialenlijst voor de details per kleurstelling over welke kleur Kleur A tot en met
Kleur F is.
De garenhoeveelheden per toer zijn een richtlijn en zijn alleen van belang als je de mandala's
maakt van restjes garen van andere projecten. Zo kun je voordat je aan een toer begint bepalen
of je genoeg garen hebt om de toer af te maken. Als je volle bollen Scheepjes Catona 50g
gebruikt, heb je genoeg garen om alle 3 de mandala's te maken.
Tip: als je dezelfde kleuren wilt gebruiken als in een van de gegeven 3 kleurstellingen, maar je
wilt een andere look hebben, overweeg dan om de volgorde van de Kleuren A t/m E te
veranderen. Voel je ook vrij om de plaatsing van de kleuren voor een specifieke toer te
veranderen als je vindt dat het er zo beter uitziet.

Toer

Klein Mandala

Medium Mandala

Groot Mandala

1
2
3
4
5
6
7
8
9
RING
10
11
12
13
14
RING
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
RING

Kleur A
Kleur C
Kleur B
Kleur C
Kleur C
Kleur C
Kleur D
Kleur D
Kleur E
Kleur E

Kleur B
Kleur E
Kleur D
Kleur E
Kleur E
Kleur E
Kleur C
Kleur C
Kleur F

Kleur E
Kleur B
Kleur F
Kleur B
Kleur B
Kleur B
Kleur A
Kleur A
Kleur D

Kleur F
Kleur A
Kleur D
Kleur D
Kleur E
Kleur E

Kleur D
Kleur C
Kleur F
Kleur F
Kleur B
Kleur B
Kleur A
Kleur A
Kleur F
Kleur C
Kleur C
Kleur A
Kleur D
Kleur D
Kleur E
Kleur E
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Garen per toer
(gram)
0.5
0.5
2
2
1
1
3
3
2
3
4
4
3
5
4
9
9
6
3
4
10
4
7
10
7
5
10

Patroon
Deel 1
Maak deel 1 voor alle 3 de mandala’s. Dit betekent dat je aan het einde van deel 1 drie mandala's
hebt, allemaal met dezelfde maat, maar met verschillende kleurplaatsingen. De kleine mandala
zal aan het einde van deel 1 af zijn, de medium en grote mandala's worden verder uitgebouwd in
deel 2 en 3.
Toer 1 Met de aangegeven kleur, 6L, hv in eerste losse om een ring te vormen. 2L (telt niet als
een steek), 20dst in de ring. Sluit met onzichtbare sluiting.
[20 dst]
Toer 2 Met de aangegeven kleur, begin met een staand RhstA in een willekeurige steek, RhstA
om elke steek tot einde. Sluit met hv in eerste steek. Hecht af.
[20 RhstA]
Toer 3 Met de aangegeven kleur, begin met een staande popcorn in een willekeurige steek, 6L,
sla 3 steken over, *popcorn in volgende steek, 6L, sla volgende 3 steken over; herhaal van * tot
einde. Sluit met hv in eerste steek. Hecht af. De losse openingen zullen de popcorns naar
achteren trekken. Maak je hier geen zorgen over, dit komt goed.
[5 popcorns, 5 6L-open]
Toer 4 Alle 4L in deze toer tellen als dst. Wanneer je in de steken van Toer 2 werkt, zorg dat je
voor de 6L-open van Toer 3 blijft. Werk dus NIET over de losse openingen heen.
Met de aangegeven kleur, begin met een staande RvV om een willekeurige popcorn, *(2dst, 4L,
hv, 4L, 2dst) in tweede overgeslagen steek van Toer 2, RvV om volgende popcorn; herhaal van *
tot einde maar sla laatste RvV over. Sluit met hv in eerste steek.
[30 dst, 5 RvV]
Toer 5 In deze toer zorg dat de 4L-open achter je blaadjes verstopt zitten. Het helpt om de hv
naar links en naar rechts te duwen.
Ga verder met dezelfde kleur, 3L (tellen als eerste st), *3st-smh over volgende 2 dst en de
bovenste lus van de 4L die tellen als een dst (dit is de eerste L van de 4L waarbij je in twee van de
drie lussen haakt), 4L, hv in 6L-open van Toer 3 die aan de achterkant van je werk is, 4L, hv in
dezelfde 6L-open van Toer 3, 4L, 3st-smh over volgende 4L die tellen als een dst (dit is de laatste
L van de 4L waarbij in je twee van de drie lussen haakt) en 2 dst, st in volgende RvV; herhaal van
* tot einde maar sla laatste st over. Sluit in de bovenste lus van de begin 3L met hv. Hecht af.
[10 3st-smh, 5 st, 15 4L-open]
Toer 6 Ga verder met dezelfde kleur. Begin met staande 3st-smh over een willekeurige 3st-smh,
st en 3st-smh (dit zijn de 3 steken die de bovenkant van het bloemblaadje vormen), 15L, *3st-smh
over volgende 3st-smh, st en 3st-smh, 15L; herhaal van * tot einde. Sluit in de staande 3st-smh
met hv. Hecht af.
[5 3st-smh, 5 15L-open]
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Toer 7 Wanneer je in de steken van Toer 2 werkt, zorg dat je de losse openingen aan de
achterkant van je werk mist. Als je het moeilijk vindt om te zien waar de eerste van de 9 v steken
is, overweeg dan om er een steekmarkeerder in de eerste vaste te plaatsen om je te helpen de
steek in toer 8 te vinden.
Met de aangegeven kleur, begin met een staande RvV om een willekeurige 3st-smh, *9v in
volgende 15L-open, 7L, hv tussen de twee bloemblaadjes in de steek van Toer 2 waarbij je over
de hv van Toer 4 werkt, 7L, 9v in dezelfde 15L-open, RvV om volgende 3st-smh; herhaal van * tot
einde maar sla laatste RvV over. Sluit met hv in eerste RvV.
[90 v, 5 RvV, 10 7L-open]
Toer 8 Ga verder met dezelfde kleur, 3L (telt als st), st in dezelfde steek, *1st in volgende 9 v, sla
allebei 7L-open over, 1st in volgende 9 v (de eerste zal verstopt zitten omdat de L-open de steek
naar beneden trekt), 2st in volgende RvV; herhaal van * tot einde maar sla laatste 2 st over. Sluit
met onzichtbare sluiting. De mandala is nu 13cm in diameter.
[100 st]
Toer 9 Met de aangegeven kleur, begin in een willekeurige steek met een staande RvA, RvA in
elke steek tot einde. Sluit met hv in eerste steek. Hecht af voor de medium en grote mandala,
laat de draad zitten voor de kleine mandala.
[100 RvA]
De kleine mandala afronden
Werk alle draadjes weg. Alle kleine mandala’s zijn ongeveer 13cm in diameter. Haak de kleine
mandala in de 15cm ring met dezelfde kleur als in Toer 9. Laat de andere twee mandala’s voor
nu, we gaan in deel 2 met ze verder.
Om de mandala af te ronden, 1L (telt niet als een steek), *2v-smh in de huidige steek, de
volgende steek EN de ring, herhaal van * tot einde. Sluit met onzichtbare sluiting.
[100 2v-smh]
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Tips als je kleine mandala te groot of te klein is
Als je kleine mandala groter is dan 13 cm, vervang dan de st van Toer 8 door hst, of zelfs v indien
nodig. Als je kleine mandala kleiner is dan 13cm, vervang dan de st van Toer 8 door dst. Als je
deze wijzigingen aanbrengt voor de kleine mandala, doe dit dan ook voor de medium en grote
mandala's.

Werk een optionele ketting om de mandala op te hangen. Bevestig dezelfde kleur als waarmee
de mandala aan de ring is bevestigd met een hv in een willekeurige steek, haak het aantal losse
steken dat nodig is om de gewenste lengte te krijgen, sluit de lus met een hv in dezelfde steek als
waarin het garen aangehecht is. Hecht af. Leg een knoop tussen de twee uiteinden om de lus
vast te zetten. Werk de draadjes weg.
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