
Mandala design 

Marinke Slump “Wink” ( A Creative Being)

Deken design  

Christina Hadderingh “Kurisu” (A Spoonful of Yarn)



Intro 

Marinke Slump aka “wink” van A Creative Being heeft haar gevecht tegen depressie verloren op 26 
juni 2015. Ze was pas 31 en dat zal ze ook altijd blijven. Dit verschrikkelijke nieuws kwam zomaar uit 
het niets en heeft ons hard geraakt. De herinnering van dat vreselijke telefoontje zal voor altijd in 
mijn geheugen zijn gegrift. Tot die dag had ik geen goed beeld van wat een depressie inhoud. Maar 
nu wel. 

Na de begravenis had ik de behoefte om 'wat te doen'. Iets maken wat mij weer wat zou opvrolijken 
en me even weg van alles zou nemen. Maar me ook zou laten verwerken en helen. Met de prachtige 
mandalas van Marinke in mijn achterhoofd begon ik al snel aan een deken te denken. Ik bestelde al 
het garen en was uren naar de foto's van de mandalas aan het turen, puzzelen welke kleur waar 
hoorde. Ik dompelde mezelf compleet onder in haar kleurrijke mandala wereld. Ik dacht aan haar 
met elke steek die ik haakte. Het was een vorm van meditatie en een vorm van therapie. Met grote 
blijdschap en evenzo groot verdriet dacht ik aan de leuke tijd die we samen hebben beleefd als 
familie. Hoe we eindeloos over haakpatronen konden keuvelen. 

Zij heeft me geintroduceerd in het haken. Zonder haar had ik waarschijnlijk nooit een haaknaald 
aangeraakt. Ze was ook de inspiratie voor mij om vorig jaar mijn eigen blog te beginnen. 

Het staat vast dat deze deken veel meer is dan 'een ding om te doen'. Ik zie het als alle 
herinneringen aan haar en onze tijd samen, samengevoegd in een groot gehaakt vierkant. Het is 
maar toeval dat het een deken is. 

Ik hoop dat je het met net zoveel liefde maakt als ik. 

Xx Christina Hadderingh 

Meer info links
Haar mandala posts: 
http://www.acreativebeing.com/tag/weekly-mandala/

Hier vind je haar laatste blogpost en de gedag post die haar zusje heeft geschreven: 
http://www.acreativebeing.com/2015/06/18/looking-for-the-light/ 
http://www.acreativebeing.com/2015/06/29/goodbye-not-farewell/ 

Haar memorial site:
http://wink.muchloved.com/

Link voor de #mandalasformarinke project gehost door Kathryn Vercillo van Crochet Concupiscence: 
http://www.crochetconcupiscence.com/mandalasformarinke/

Je kunt hier nog meer lezen over deze deken en de verhalen achter de 'memory mandalas': 
http://www.aspoonfulofyarn.com/2015/07/17/crochet-therapy/
http://www.aspoonfulofyarn.com/2015/08/17/winks-mandalas-blanket/
http://www.aspoonfulofyarn.com/2015/08/21/winks-mandalas-blanket-memory-mandalas/
http://www.aspoonfulofyarn.com/2015/08/22/winks-mandalas-blanket-guitar-hero/
http://www.aspoonfulofyarn.com/2015/08/23/winks-mandalas-blanket-christmas-tree/
http://www.aspoonfulofyarn.com/2015/08/24/winks-mandalas-blanket-no-4-and-5/

http://www.acreativebeing.com/2015/06/18/looking-for-the-light/
http://www.acreativebeing.com/tag/weekly-mandala/
http://www.aspoonfulofyarn.com/2015/08/24/winks-mandalas-blanket-no-4-and-5/
http://www.aspoonfulofyarn.com/2015/08/23/winks-mandalas-blanket-christmas-tree/
http://www.aspoonfulofyarn.com/2015/08/22/winks-mandalas-blanket-guitar-hero/
http://www.aspoonfulofyarn.com/2015/08/21/winks-mandalas-blanket-memory-mandalas/
http://www.aspoonfulofyarn.com/2015/08/17/winks-mandalas-blanket/
http://www.aspoonfulofyarn.com/2015/07/17/crochet-therapy/
http://www.crochetconcupiscence.com/mandalasformarinke/
http://wink.muchloved.com/
http://www.acreativebeing.com/2015/06/29/goodbye-not-farewell/


Garen en benodigdheden 

-4 mm haaknaald 
-Wolnaald  
-Schaartje 
- Drops Paris garen in verschillende kleuren (zie garen gebruik pagina)
-Het standaard mandala patroon van marinke :
 
http://www.acreativebeing.com/patterns/mandala-nl/ 

Deken maat

15 squares: 3x5 squares geeft ongeveer 110x180 cm 
20 squares: 4x5 squares geeft ongeveer 145x180 cm 

Benodigde vaardigheden 

Om te zorgen dat je mandalas perfect rond zijn en de rondes naadloos aansluiten, is het belangrijk 
dat je het mandala patroon van marinke goed volgt. Dit betekend dat je de 'staande steek' moet 
gebruiken, alsook de afhecht methode. Als laatst is het ook belangrijk dat je de meerderingen niet 
maakt in de vorige meerdering, maar juist daarvoor. Anders ga je dit na een paar rondes zien. 
Kortom: Als je het patroon letterlijk volgt, heb je prachtig ronde mandalas. 

Je moet weten hoe je:

-een vaste maakt
-een half stokje maakt 
-een stokje maakt 
-een dubbel stokje maakt 
-een staande steek maakt 
-elke ronde afhecht net zoals Marinke deed 
-alleen in de achterste lus haakt 
-squares samenhaakt met vasten (dit wordt nog uitgelegd, maar een basis is wel handig) 
-je werk 'blockt' 

Afkortingen
 
v: vaste 
hst: half stokje 
st: stokje 
dst: dubbel stokje 
al: achterste lus
 

Het is handig als je voordat je begint even het hele patroon doorleest. Zo weet je of je alles begrijpt 
en wat je te wachten staat. 

http://www.acreativebeing.com/patterns/mandala-nl/


Garen gebruik 

Tips en belangrijke info: 

Elke ronde verbruikt ongeveer het rondenummer aan garen in gram. Bijv.: Ronde 5 verbruikt 5 gram, 
ronde 10 verbruikt 10 gram etc. Dit is handig om te weten als je niet weet of je nog genoeg garen 
hebt om een ronde af te maken. 

Als je alleen de 15 mandalas van marinke wilt maken heb je ongeveer 15 bollen wit nodig (kleurcode 
16). Dit is genoeg voor het wit in de mandalas zelf, de mandalas vierkant maken, de squares aan 
elkaar te maken en een border eromheen te haken. Als je ook de 5 'memory mandalas' maakt hebt 
je nog 3 extra bollen nodig. 

De nummers in deze tabel stemmen overeen met de kleurcodes op de garenbandjes van Drops Paris 
garen.

Kleuren voor Marinke's mandalas (in Drops Paris)

Hoeveelheid 1 bol nodig 1 bol nodig Misschien 2 
bollen nodig*

2 bollen nodig

Kleur code 8 57 2 6

11 58 14 10

1 59 19 17

20 60 60 35

12 61

14 7

21 9

19 37

2 38

23 39

24 41

27 42

28 43

29 44

30 45

31 46

32 48

33 5

*De hoeveelheid is maar een indicatie. Je kunt meer of minder nodig hebben als je strakker of losser 
haakt. 



Kleur schemas (in drops paris) 

Marinke's mandalas
Mandala 
naam

Church 
window *1

Watermelo
n 

Sparkle 
beach *2

Halloween 
*3

Leaves Peter Max Pinkapades 

Ronde 1 31 43 14 16 29 14 16

Ronde 2 21 21 32 35 2 27 20

Ronde 3 7 57 16 27 14 45 35

Ronde 4 29 7 41 41 2 5 31

Ronde 5 21 21 60 12 39 6 6

Ronde 6 8 6 58 14 2 5 58

Ronde 7 7 32 23 46 1 10 37

Ronde 8 35 57 57 14 10 9 46

Ronde 9 9 39 21 33 33 28 41

Ronde10 39 6 60 37 10 6 6

Ronde 11 35 43 16 46 6 45 58

Ronde 12 19 17 41 44 9 35 35

Ronde 13 19 17 14 44 48 11 35
*1 Optioneel kettingsteek haken in kleur 28 in rondes 3, 6, 7, 9, 10
*2 Elke ronde is gehaakt met extra glitterdraad, om en om met goud en roze
*3 Elke ronde is alleen in de achterste lus gewerkt behalve in ronde 13

Mandala 
naam

King tut 
*4

Lolita Handspu
n 

Blue skies Winter 
sky 

Dream of 
flying 

Twinkle 
toes 

Carrousel 

Ronde 1 16 1 1 2 21 16 14 17

Ronde 2 28 58 6 48 42 17 31 32

Ronde 3 48 60 5 9 27 60 60 57

Ronde 4 17 16 1 29 20 58 57 60

Ronde 5 46 46 38 44 59 38 35 16

Ronde 6 19 45 58 24 17 17 14 58

Ronde 7 48 29 37 10 58 10 57 31

Ronde 8 35 2 12 48 23 39 5 6

Ronde 9 9 42 8 30 17 35 60 1

Ronde10 17 60 6 61 29 17 31 19

Ronde 11 19 61 31 10 17 10 14 14

Ronde 12 35 32 44 2 30 2 35 37

Ronde 13 19 5 7 2 30 16 17 60
*4 Rij 6, 8, 10 en 12 zijn samengehaakt met glitterdraad



Extra memory mandalas (in drops paris) 

Mandala naam Gathering 
leaves 

Guitar hero Christmas tree Noro boho bag Back to the 
70's 

Ronde 1 43 11 8 6 16

Ronde 2 25 28 21 11 48

Ronde 3 43 12 5 8 10

Ronde 4 42 28 11 21 42

Ronde 5 19 14 1 5 43

Ronde 6 21 28 27 45 16

Ronde 7 25 9 33 7 44

Ronde 8 39 28 6 8 41

Ronde 9 42 45 12 33 16

Ronde10 43 32 20 25 46

Ronde 11 25 29 19 38 45

Ronde 12 43 2 41 7 37

Ronde 13 42 10 14 31 12

BELANGRIJK 

Om deze 5 memory mandalas the maken heb je misschien meer van de volgende kleuren nodig: 
19, 2, 14 en 31. Check bij je restjes of je nog genoeg hebt van deze kleuren. 

Aanvullend heb je nog kleur 25 nodig. Deze zit niet in Marinke's mandalas, dus deze heb je dan ook  
niet over. 

Vergeet niet je extra wit garen wat  je nodig bent om de mandalas vierkant te maken → 3 extra 
bollen 16(wit) 

Natuurlijk staat het je vrij om je eigen kleurenpaletten samen te stellen, of om de memory mandalas 
weg te laten. 



De mandalas vierkant maken  

Nadat je de mandalas hebt gemaakt, is het tijd om ze vierkant te maken. Voor alle rondes gebruik je 
wit(kleurcode 16) 

Ronde 1: ALLEEN IN DE ACHTERSTE LUSSEN WERKEN: begin in de steek na een vaste met een 
staande steek (zie foto's.); *st (het eerste st is de staande steek) in eerste steek, hst in volgende 2 
steken, v in volgende steek, hst in volgende 2 steken, st in volgende steek*  Herhaal van * tot eind. 
Knip garen af en hecht de ronde af zoals je ook met de mandalas hebt gedaan. 

De rest van de rondes werk je weer in beide lussen. 



Ronde 2: Begin in een steek met een staande steek; * v in volgende 6 steken, hst in volgende 4 
steken, st in volgende 5 steken, dst in volgende 6 steken, haak 2 losse, dst in volgende 6 steken, st in 
volgende 5 steken, hst in volgende 4 steken, v in volgende 6 steken * Herhaal van * tot eind. Knip 
garen af en hecht af zoals je ook met de mandalas hebt gedaan.

Ronde 3: 

Begin in een 2-losse boog met een staande steek; * [2dst, 2 losse, 2dst] in de 2-losse boog, dst in 
volgende 6 steken (vergeet die eerste steek niet! Zie foto), st in volgende 3 steken, hst in volgende 3 
steken, v in volgende 18 steken, hst in volgende 3 steken, st in volgende 3 steken, dst in volgende 6 
steken * Herhaal van * tot eind. Knip garen af en hecht af zoals je ook met de mandalas hebt 
gedaan.



Blocken 

Om een netjes resultaat te krijgen is het verstandig om je mandala's te blocken. Ik heb ze allemaal 
geblocked tot ongeveer 35 cm. 

De squares samenhaken 

Om de squares samen te haken heb ik alleen vasten gebruikt. Hierdoor krijg je een mooie opstaande 
rand. Voordat je alles samenhaakt is het goed te kijken hoe je deken eruit gaat zien. Leg alle squares 
op de grond om een mooie lay-out te bepalen. Als je 15 squares hebt wordt je deken 3x5, als je 20 
hebt wordt je deken 4x5. 

Stap 1: Begin met je rij van 5; Neem je eerste 2 squares en leg ze tegen elkaar met de verkeerde 
kanten op elkaar. Met een staande steek haak je een vaste in de eerste 2-losse boog door beide 
squares. 

Stap 2: Maak vasten in elke steek van de squares door in de voorste lus van beide squares te haken. 
Dit betekend; de lus die het dichtst bij je is en de lus die het verst weg van je is. 

Stap 3: Wanneer je bij je eerste 2-losse boog komt maak je 2 vasten door beide squares. Knip niet 
het garen af

Stap 4: Neem twee nieuwe squares. Maak 2 vasten in de 2-losse boog en trek het goed strak zodat 
je oude en nieuwe squares goed aan elkaar zitten. 

Stap 5: Herhaal totdat je een rij hebt van 5 squares. Maak 1 vaste in de laatste 2-losse boog. Knip 
garen af en werkt de eindjes weg. 

Stap 6: Herhaal stap 1 tot 5 totdat je deken 3 of 4 squares breed is.

Stap 7: Nu moet je nog de zijkanten aan elkaar maken die los zijn. Herhaal stap 1 en 2 totdat je bij 
het eerste kruispunt komt. Maak 1 vaste in de eerste 2-losse boog. Werk over de vastenrand die je 
eerder hebt gemaakt, en maak een tweede vaste in de tweede 2-losse boog.

Stap 8: Herhaal als beschreven en eindig je vastenrand met 1 vaste in de laatste 2-losse boog.  



Rand van 1 ronde 

Een kleine rand is nodig zodat alle squares mooi samenkomen.

Met een staande steek, begin in een 2-losse hoek; * [2st, 2 losse, 2 st] in de hoek, hst tot het 
kruispunt, [st in 2-losse boog, st in eerste steek van vastenrand (zie foto's), st in 2-losse boog], hst 
tot het volgende kruispunt (of volgende hoek) * herhaal van * tot het eind. 

Werl alle overgebleven eindjes weg. Het kan zijn dat je nog steeds je deken moet blocken zodat hij 
mooi en hoekig is. Als je dat moet doen raad ik aan om het nat te blocken. Op deze manier kun je 
echt de vorm van de deken erin trekken. 

Geniet van je nieuwe deken! 


