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Tyrande 

 
AFMETING:  19 cm (28 cm met Scheepjes Catona, 3 mm Clover Amour haaknaald) 

 
GAREN: Scheepjes Sweet Treat 
 
HAAKNAALD: 1,75 mm 

 
VERDER NODIG: Schaar, naald om de draadjes mee weg te werken 

 
VERTAALD DOOR: Wendy De Vries 
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AFKORTINGEN 

l - losse 

stk - steek 

v – vaste 

hv – halve vaste 

lb - lossenboogje 

hst – halfstokje 

vlg - volgende 

vg - vorige 

v-st – (1 st, 1 l, 1 st) in dezelfde stk 

3 st sam - 3 st samengehaakt in dezelfde stk 

2 st sam - 2 st samengehaakt in dezelfde stk of in de aangegeven steken  

puff - *Sla om, steek de naald in de aangegeven steek, haal de draad op en trek door 
en op tot de hoogte van een stokje*, herhaal *-* tot er 9 lussen op de naald zijn, sla om 
en trek door alle lussen. Sluit af met een l. (telt niet mee als steek) 

relv-v – reliefvaste van voren. Steek de naald in van voor naar achter en haal de 
draad rond de steek. Sluit af zoals gewoonlijk als stokje 

relhst-v – reliefhalfstokje van voren. Steek de naald in van voor naar achter en trek 
de draad rond de steek. Sluit af zoals een gewoon halfstokje. 

relst-v – reliefstokje van voren. Steek de naald in vanaf de voorkant naar achteren en 
trek de draad rond de steek. Maak af zoals een gewoon stokje. 

2 relst-v sam - 2 reliefstokjes van voren samengehaakt rond een aangegeven steek. 
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Belangrijk om te weten:  

- Sluit elke toer af met een hv in eerste steek. 
- Totaal aantal steken staat tussen ( ) aan het eind van elke toer. 

 

Kleurenschema 

Kleur 1: Lila nr 394 

Kleur 2: Wit nr 105 

Kleur 3: Roze nr 409 

Kleur 4: Vintage roze nr 776 

Kleur 5: Licht abrikoos nr 264 

 

 

PATROON 

Toer 1: {Kleur 1} 12 st in een magische ring. (12 st) 

Toer 2: {Kleur 2} *3 st sam, 2 l*. (12 3 st sam, 12 lb) 

Toer 3: {Kleur 3} *puff in een 3 st sam, 3 l*. (12 puff, 12 lb) 

Toer 4: {Kleur 4} *v in puff, v-st in 2 lb van toer 2*. (12 v, 12 v-st) 

Toer 5: {Kleur 3} *v in v-st, (4 st, 1 l, 4 st) in vlg v-st*. (12 v, 48 st, 6 lb) 

 Toer 6: {Kleur 1} Begin in een lb *v-st in lb, 1 st tussen elke stk tot het vlg lb*. (6 v-st, 
48 st, 6 l)  
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Toer 7: {Kleur 5} Begin in een lb *v-st in lb, {(1 l, 2 st sam) tussen stk van vg Toer} 
herhaal {-} 2 keer, 2 st sam, met het ene ”been”  tussen vlg 2 st, sla 2 stk over en haak 
het andere ”been” van 2 st sam in de tussenruimte, {(2 st sam, 1 l)} herhaal {-} 2 keer*. 
(6 v-st, 42 2 st sam, 36 lb) 

Toer 8: {Kleur 1} Begin in en ”punt lb”, *(1 v, 1 l, 1 v) in lb, relv-v, 1 l, relv-v, 1 l, 
relhst-v, 1 l, relst-v, 1 l, relst-v om vlg 2 st sam, 1 l, relst-v, 1 l, relhst-v, 1 l, relv-v, 1 l, 
relv-v*. (12 v, 54 lb, 24 relv-v, 12 relhst-v, 18 relst-v) 

Toer 9: {Kleur 4} Begin in de eerste v in een punt, *3 v, 3 hst, 11 st, 3 hst*. (18 v, 36 hst, 
66 st) 

Toer 10: {Kleur 3} Begin in willekeurige stk, *1 v in elke stk*. (120 v) 

Toer 11: {Kleur 1} Begin in willekeurige stk, *(1 st, 2 l, 1 st), sla 2 stk over*. (80 st, 40 
lb) 

Toer 12: {Kleur 2} Begin in een lb, *(puff, 2 l) in elke lb*. (40 puff, 40 lb) 

Toer 13: {Kleur 1} Begin tussen twee puffs. Haak in de tussenruimte tussen de stokjes 
van Toer 11. *(1 st, 2 l, 1 st), sla puff over*. (80 st, 40 lb) 

Toer 14: {Kleur 3} Begin in een 2 lb, * 2 v in lb, sla 1 st over, v tussen vlg 2 st, sla 1 st 
over*. (120 v) 

Toer 15: {Kleur 5} Begin in een v boven een puff van toer 13, *2 st sam in v boven de 
puff, 1 l, 2 relst-v sam (om 1ste en 2de been in de v-st van toer 13), 1 l*. (40 2 st sam, 
40 2 relst-v sam, 80 lb) 

Toer 16: {Kleur 1} Begin in willekeurig 2 st sam, *(1 st, 2 l, 1 st) in 2 st sam, 1 relst-v 
om 2 relst-v sam*. (80 st, 40 lb, 40 relst-v) 

Toer 17: {Kleur 2} Begin in willekeurig lb, *puff, 2 l, relst-v om relst, 2 l*. (40 puff, 80 
lb, 40 relst-v) 

Toer 18: {Kleur 1} *relv-v om puff, 1 l, st in st van toer 16, relv-v om relst, st in st van 
toer 16, 1 l*. (80 relv-v, 80 st, 80 lb) 

Toer 19: {Kleur 1} *1 v in elke stk/lb maar sla relv-v van rond een puff over*. (200 v) 
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Toer 20: {Kleur 3} Begin tussen stk boven een puff, *5 st tussen stk boven een puff, sla 
1 stk over, 2 hv, sla 1 stk over*. (40 5 st grupper) 

Knip de draad af en werk de eindjes weg. – Blok je mandala voor een prachtig 
resultaat. 

Veel plezier met je haakmomentje! 

Marie 💙 


