
Bobbiny ster mandala 50

Benodigdheden:
• 1 metalen ring 50 cm
• 1 Bobbiny junior (natural gold)
• 1 leren label Merry Xmas 10x1,5 
• haaknaald 8
• 6 leren lusjes met koord (8x1)

Gebruikte steken:
• losse (l)
• stokjes (st)
• samengehaakt stokje (sgst)
• reliefstokjes voorlangs (rstv)
• reliefstokje achterlangs (rsta)
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Werkbeschrijving:

toer 1: Start met de magische ring en haak hierin 6 v en sluit met een hv in de 1e v. Trek de draad strak 
aan zodat de ring mooi sluit.
toer 2: Start met 3 l, haak in dezelfde steek nog 1 sgst, (deze telt samen met de 3 l als een cluster van 3 
sgst), 3l, * in de v 1 sgst met 3 st. 
toer 3: Ga met 1 hv naar de lossenopening, start met 3 l, haak in dezelfde steek nog 1 sgst, (deze telt sa-
men met de 3 l als een cluster van 3 sgst), 3l 1 sgst met 3 st in dezelfde lossenopeing, *ga naar de volgen-
de lossenopening en haak hierin 1 sgst met 3 st, 3 l, 1 sgst met 3 st, 3l*, herhaal *-* in alle lossenopening,   
suit met een hv op het eerste sgst.
toer 4: Ga met 1 hv naar de lossenopening, start met 3 l, haak in dezelfde steek nog 3 st, 3l, 4 st, haak een 
dubbel rfstv om het samengehaakte st van toer 2! * sla 1 lossenopening over haak in de volgende los-
senopening 4 st, 3l, 4 st, haak haak een dubbel rfstv om het samengehaakte st van toer 2*, herhaal *-* tot 
het einde en sluit met een hv in de 3e l van begin van de toer.
toer 5: Start met 3 l, haak om de volgende  st,  rfsta, haak in de lossenopening 2 st, 3l, 2 st, haak om de 
volgende stokjes,  rfsta, haak een rfstv om het rfst van de vorige toer. * haak om de volgende stokjes,  rf-
sta, haak in de lossenopening 2 st, 3l, 2 st, * haak om de volgende stokjes,  rfsta, haak een rfstv om het rfst 
van de vorige toer*, herhaal *-* tot het einde sluit met een hv in de 3e l van het begin van de toer.
toer 6: Ga met een hv naar de volgende steek, start met 3 l, haak om de volgende stokjes,  rfsta, haak in 
de lossenopening 2 st, 3l, 2 st, haak om de volgende st,  rfsta (sla het laatste st over),  haak een rfstv om 
het rfst van de vorige toer. * sla de eerste steek over en haak rfsta om de volgende st, haak in de 
lossenopening 2 st, 3l, 2 st, * haak om de volgende  stokjes,  rfsta (sla het laatste st over), haak een rfstv 
om het rfst van de vorige toer*, herhaal *-* tot het einde sluit met een hv in de 3e l van het begin van de 
toer.
toer 7: Herhaal toer 6.

Knip 7 stukjes van 15 cm van het leren koord, 
bevestig het leren label aan de zijkant. Beves-
tig  vervolgens de ophanglusjes aan de ster 
en meteen aan de ring. 
Maak met het resterende koord een op-
hanglus.

De mandala hangt mooi voor het raam of 
aan de wand! 
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Het patroon is met veel zorg samengesteld, doch Bobbiny Cords is niet aansprakelijk voor eventuele 
onjuistheden in het patroon.  Dit patroon is voor persoonlijk gebruik, niets uit dit patroon mag worden 

gekopieerd en/of gedeeld zonder toestemming vooraf van Bobbiny Cords.


