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Materiaal 

Drops Paris garen in verschillende kleuren (zie kleuren tabel)  
3,5 mm haaknaald 
Wolnaald  
Schaartje  
 
Afkortingen en gebruikte steken  

L  losse  
HST  half stokje  
STK  stokje  
STKSAM  met stokje 2 steken samen haken 
VSAM  met vaste 2 steken samen haken  
V  vaste 
AL  achterste lus   
ST  ste(e)k(en) 
ST V  staande vaste   
ST STK  staand stokje   
SLO   sla over   
HERH  herhaal   
 
Stekenverhouding   

10x10 cm = 12 rijenx15 steken met halve stokjes  

Maat   
 
12 cm hoog, 27 cm breed en15 cm diep.  
ALS JE DE MAAT WIL AANPASSEN: Je kunt het mandje groter maken door een meervoud van 6 + 2 
losse te haken. Als je de steken van de zijkanten van de basis oppikt moet je er wel op letten dat het 
stekentotaal verdeeld kan worden in 6 als je rij 18 hebt gehaakt. Dit is belangrijk, omdat je anders 
niet uit komt met het shell patroon. Je kunt zo veel rijen haken als je wilt om het mandje hoger te 
maken.  
 
Speciale technieken en notities  

Als het patroon het zegt moet je de ronde afsluiten met je naald. Daarna begin je een nieuwe ronde 
met een staande steek. Je kunt hiervoor de tutorial van Marinke slump gebruiken, zij legt deze 
techniek met foto’s uit. http://www.acreativebeing.com/patterns/mandala-en/ Haar tutorial 
gebruikt alleen stokjes, terwijl mijn patroon soms stokjes en soms vasten gebruikt om mee te 
beginnen, dus lees het patroon goed.  
Onthoud goed dat als je in de ronde werkt (zoals het overgrote deel van dit patroon), dat de lus van 
de steek na de steek komt. Als je plat werkt dan zit de lus van de steek voor de steek.  
 
  

http://www.acreativebeing.com/patterns/mandala-en/
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Kleurentabel  

Rij nummer in patroon  Kleuren code Drops Paris garen  

  

1-21 32 

22  12 

23  38  

24 61  

25 01 

26/27 27  

28/29 59  

30 20  

 

Patroon   

Basis van het mandje  

haak 42 l  

Rij 1   Hst in elke l vanaf de 3e losse vanaf je haaknaald, 2 losse en keer (40 st) 
Rij 2   1 hst in elke steek tot eind, 2 l en keer  
 
Herh rij 2 nog 15 keer, knip het garen niet af.  
 
In de ronde   
 
Rij 18   Hst in elke steek tot eind, draai je werk 90 graden. Verdeel 20 hst aan de zijkant van 

je basis, draai 90 graden. 1 hst in elke losse aan de onderkant, draai 90 graden. 
Verdeel 20 hst van de laatste zijde van je basis, verbind aan de eerste steek van je rij. 
Knip je garen niet af. (120 st)  

Rij 19/20  2 l, (telt niet als st), hst rondom. (knip garen na rij 20)  
Rij 21  Begin ergens aan de lange zijde. Met een st v: * 1 v, 2 slo, 6 stk in volgende st, 2 slo * 

herh rondom, knip garen af (20 shells)  

 
 
Rij 22 Werk de volgende ronde alleen in al. Met st stk: * stksam voor en na de v van de 

vorige rij (zie foto hierboven), 1 hst in volgende 2 st, 1 v, 1 hst in volgende 2 st * herh 
rondom, knip garen af.  
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Rij 23 Met st v: * v in de tweede hst van de vorige rij (zie foto hierboven), slo 2, 6 stk in 
volgende st, slo 2 * herh rondom, knip garen af (20 shells)  

Rij 24 Zelfde als rij 22  
 
Herh rij 23 en 24 nog 2 keer en rij 23 nog een keer 
 
Rij 30 Met st v: * vsam de st voor en na de v van de vorige rij, 1 v in volgende 5 st * herh 

rondom, knip garen en werk je laatste eindjes weg.  
 
 
 
 
 
 
 


