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The Perfect Whirl 
Design van Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

vertaald door Wendy de Vries 
 

Dit patroon is enkel voor prive gebruik. Om het patroon te benutten voor commerciële doeleinden 

is er toestemming nodig van Mijo Crochet. 
 

 

 
 

 

The Perfect Whirl-mand kwam in mijn gedachten omdat ik een oplossing zocht om te 

zorgen dat bij het haken mijn Whirl-bollen niet in de knoop gingen zitten. Het mandje is 

gehaakt met vasten en halve vasten in twee verschillende diktes katoen garen. De halve 

vasten geven het mandje een mooi uiterlijk zonder veel poespas. Ik heb het mandje in 3 

verschillende maten gemaakt door verschillend aantal draden te gebruiken, en de maat 

medium past perfekt voor een Whirl-bol. 

De verschillende afmetingen van de manden worden allemaal volgens hetzelfde patroon 

gehaakt, alleen met verschillend aantal draden van het garen en met verschillende grootte 

van de haaknaald.  
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Klein mandje: (Nr 1 op de foto)  
 

Dit mandje wordt gehaakt met 1 draad  Scheepjes 

Cahlista en de halve vaste worden erin verwerkt met 

een draad Scheepjes Catona. 

 

Afmeting: Ca 9 cm in diameter en 6 cm hoog. 

 

Haaknaald: 3,0 mm en 4,0 mm. 

 

Garen: Ca 25 gram Scheepjes Cahlista kleur 526 en  

5 gram Scheepjes Catona kleur 402. 

 
 

Medium mandje: (Nr 2 op de foto) 
 

Dit mandje wordt gehaakt met twee draden Scheepjes Cahlista en de halve vasten met 

twee draden Scheepjes Catona. 

 

Afmeting: Ca 14 cm in diameter en 9 cm hoog. 

 

Haaknaald: 5,0 mm en 6,0 mm. 

 

Garen: Ca 60 gram Scheepjes Cahlista kleur 526 en 12 gram van elk van de kleuren 402 

en 408 van Scheepjes Catona  

 
 

Grote mand: (Nr 3 op de foto)  
 

Deze mand wordt gehaakt met drie draden Scheepjes Cahlista en de halve vaste met  drie 

draden Scheepjes Catona. 

 

Afmeting: Ca 16 cm in diameter en 10 cm hoog 

Haaknaald: 6,0 mm en 7,0 mm. 

 

Garen: Ca 120 gram Scheepjes Cahlista kleur 526 en 15 gram van de kleuren179, 392 en 

385 van Scheepjes Catona. 
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De mand van de foto op de eerste pagina is gehaakt 

met Scheepjes Cahlista kleur 526 voor de mand en 

twee Scheepjes Catona kleuren 189 en 413 voor de 

halve vasten.  

 

Afkortingen: 
 

L – losse 

Hv – halve vaste 

V – vaste 

Inv join – invisible join * 

 

 

Steken gemarkeerd met * kun je vinden in mijn Stitch Guide die altijd te vinden zijn via 

mijn blogg. (niet vertaald naar Nederlands, maar wel met duidelijke fotos) 

 

Tips: 
 

• Dit patroon wordt gehaakt in een spiraal. Gebruik daarom een steekmarkeerder 

om je eerste steek van elke toer aan te geven. 

• Steken tussen ( ) worden herhaald met het aantal keren dat aangegeven is na de 

parentese 

• Steken tussen | | na elke toer geven aan hoeveel steken er gehaakt is aan het eind 

van die toer. 
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Patroon: 
 

toer 1:  

 

gebruik Scheepjes Cahlista-garen en je grootste 

haaknaald 

 

(klein: 1 tråd, medium: 2 draden, groot: 3 draden). 

 

1 l (reken deze niet als steek) en 6 v in een magische 

cirkel. |6 v| 

 

 
 

toer 2: 

 

(2 v in de volgende v) 6 keer. |12 v| 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

toer 3: 

 

(2 v in elk van de volgende v, 1 v in volgende v) 6 keer. 

|18 v| 
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toer 4:  

 

1 v in volgende v, (2 v in volgende v, 1 v in elk van de volgende 2 v) 5 keer. 2 v in 

volgende v, 1 v in volgende v. |24 v| 

 
 

toer 5: 

 

(2 v in volgende v, 1 v in elk van de volgende 3 v) 6 keer. |30 v| 

 
 

toer 6:  

 

1 v in elk van de volgende 2 v, (2 v in volgende v, 1 v in elk van de  volgende 4 v) 5 keer. 2 

v in volgende v, 1 v in elk van de volgende 2 v.  

|36 v| 

 
 

toer 7: 

 

(2 v in volgende v, 1 v in elk van de volgende 5 v) 6 keer. |42 v| 

 
 

toer 8: 

 

1 v in elk van de volgende 3 v, (2 v in volgende v, 1 v in elk van de volgende 6 v) 5 keer. 2 

v in volgende v, 1 v in elk van de volgende 3 v.  

|48 v| 

 
 

toer 9: 

 

(2 v in volgende v, 1 v in elk van de volgende 7 v) 6 keer. |54 v| 

 
 

Nu gaan we de halve vaste beginnen, die liggen bovenop alle vaste die je nu gehaakt hebt. 

Doe een markeerder in de lus van je werk en wissel naar de kleinere haaknaald. 
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De halve vaste siersteken: 

 

gebruik Scheepjes Catona garen en de kleinere haaknaald. Zorg ervoor dat je de halve 

vasten niet te strak haakt. (klein: 1 draad, medium: 2 draden, groot: 3 draden). 

 

Hecht het Catona-garen aan met een hv in de eerste v van toer 1 door de naald in een v te 

steken en de draad van de achterkant op te plukken. Haak 1 hv in elke v tot aan de laatste 

v. Wissel van haaknaald en zet een steekmarkeerder in de lus van de laatste halve vaste.T 

 

Maak je niet druk als je mand nu een beetje schaalvormig is, dat wordt vanzelf opgelost 

naarmate je meer toeren gehaakt hebt. 
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toer 10–16: 

 

Gebruik het Cahlista-garen en gebruik je grotere haaknaald. 

 

1 v in de volgende 54 v. |54 v|  

 

Ik beveel aan voor het gemak om voor elke paar toeren van Cahlista garen op te volgen 

met de halve vasten serie in de ghaakte v, en niet te wachten tot het eind. 

 
 

toer 17: 

 

1 v in de volgende 52 v. 1 l, afsluiten met een inv join in de eerste v van de toer. Knip het 

garen af en werk de eindjes weg. 

|52 v, 1 l, inv join| 
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Halve vastesiersteek: 

 

ga verder met het Catona-garen en gebruik je kleinere haaknaald. 

 

1 hv in elke v. De laatste hv wordt gehaakt in de laatste l van toer 17. Knip de draad af en 

werk de eindjes weg. 
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