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 All Colors Mandala 

 

Design van Johanna Lindahl / Mijo Crochet 
Vertaald door: Wendy de Vries 

 

Dit patroon is enkel voor persoonlijk gebruik. 
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Materiaal: 
 

Garen:  

 

Ca 55 g in totaal van het garen Scheepjes Catona (100% mercerisert katoen; 50 g/125 

stk) of Scheepjes Cotton 8 (100% katoen; 50 g/170 stk) in verschillende kleuren. 

 

Dit patroon wordt het mooist met veel verschillende kleuren, het is dus perfekt om restjes 

die over zijn van andere projecten te gebruiken.  

 

Haaknaald: 3,0 mm en 3,5 mm. 

 

Steekmarkeerder 

Stopnaald 

Schaar  

 
 

Afmeting een vorm: 
 

All Colors Mandala heeft een ronde vorm en wordt in toeren rond gehaakt. 

 

Indien je hetzelfde garen een haaknaald gebruikt als aangegeven in het patroon, wordt je 

mandala ongeveer 30 cm in diameter. 
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Afkortingen: 
 

stk – steek/steken 

l – losse 

hv – halve vaste 

v - vaste 

st – stokje 

lb - lossenboogje  

a.l. – achterste lus 

vlg – volgende 

tem – tot een met 

Inv join – invisible join * 

 

Steken die gemerkt zijn met een * worden verklaard in mijn Maskbeskrivningar, die altijd 

te vinden is op mijn blogg, mijocrochet.se 

 

 

Tips: 
 

• 2 l in het begin van een toer wordt geteld als 1 st. 

• 4 l in het begin van een toer wordt geteld als 1 st + 2 l. 

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

haakjes 

• Steken tussen [ ] worden herhaald met het aantal keren dat aangegeven staat na de 

haakjes. 

• Steken tussen | | na elke toer geeft aan hoeveel steken je gedaan zal hebben aan het 

eind van die toer. 

 
 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/
https://mijocrochet.se/


   

 
 

 
Ravelry Store: Johanna Lindahl Designs | Etsy Shop: MijoCrochetDesigns 

Blogg: mijocrochet.se | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet 
 

Copyright Mijo Crochet 2020. Reproductie en publicatie van fotos en patroon is niet toegestaan. 

4 
 

Patroon: 
 

Start:  

 

Met haaknaald 3,0 mm. 

 

4 l, hv in de 4de l vanaf de haaknaald om een ring te 

vormen. 

 

 

 
 

toer 1:  

 

2 l (wordt geteld als 1 st, nu en gedurende het gehele 

patroon), 

11 st in de l-ring die je net gehaakt hebt, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

|12 st| 

 
 

toer 2:  

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st, of: indien je 

dezelfde kleur gebruikt zit je al in de juiste steek. 

 

2 l, 1 st in hetzelfde st, 

(2 st in vlg st) 11 keer, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

|24 st| 
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toer 3:  

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st, of: indien je 

dezelfde kleur gebruikt ben je al in de juiste steek. 

 

2 l, 1 st in hetzelfde st, 1 st in vlg st, 

(2 st in vlg st, 1 st in vlg st) 11 keer, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

|36 st| 

 
 

toer 4:  

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st, of: indien je dezelfde kleur gebruikt ben je 

al in de juiste steek. 

 

4 l (wordt geteld als 1 st + 2 l, nu en gedurende het gehele patroon), sla 1 st over, 1 st in 

vlg st, 

(2 l, sla 1 st over, 1 st in vlg st) tem de voorlaatste st, 2 l, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af. 

 

|18 st, 18 2-lb| 
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toer 5: 

 

Let op: Deze toer haak je achter toer 4 en in toer 3. 

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurige overgeslagen st in toer 3, 

 

4 l, 1 st in vlg overgeslagen st in toer 3, 

(2 l, 1 st in vlg overgeslagen st in toer 3) tem de laatste overgeslagen st in toer 3, 2 l, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

|18 st, 18 2-lb| 
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toer 6: 

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st in toer 4 en 2-lb erachter, of: indien je 

dezelfde kleur gebruikt haak 1 l (telt niet als steek), hv in vlg st in toer 4 en 2-lb erachter. 

 

2 l, 2 st in vlg 2-lb in toer 4 en st erachter, 

(1 st in vlg st in toer 4 en 2-lb erachter, 2 st in vlg 2-lb in toer 4 en st erachter) tem het 

laatste 2-lb in toer 4, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

De rand van de mandala kan een beetje gaan krullen na deze toer, maar dat lost zichzelf 

op in de volgende toer. 

 

|54 st| 
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toer 7:  

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st, of: indien je 

dezelfde kleur gebruikt ben je al in de juiste steek. 

 

2 l, 1 st in hetzelfde st, 1 st in vlg 2 st, 

(2 st in vlg st, 1 st in vlg 2 st) tem de laatste st, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

|72 st| 

 
 

toer 8 (als toer 4): 

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st, of: indien je dezelfde kleur gebruikt ben je 

al in de juiste steek. 

 

4 l, sla 1 st over, 1 st in vlg st, 

(2 l, sla 1 st over, 1 st in vlg st) tem het voorlaatste st, 2 l, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af. 

 

|36 st, 36 2-lb| 

 
 

toer 9 (als toer 5): 

 

Let op: Deze toer haak je achter toer 8 en in toer 7. 

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig overgeslagen st in toer 7, 

 

4 l, 1 st in vlg overgeslagen st in toer 7, 

(2 l, 1 st in vlg overgeslagen st in toer 7) tem de laatste overgeslagen st in toer 7, 2 l, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

|36 st, 36 2-lb|  
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toer 10 (als toer 6): 

 

Tips: Het ritme in deze toer is: (1 st in vlg stk, 2 st in vlg stk) 

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st in toer 8 en 2-lb erachter, of: indien je 

dezelfde kleur gebruikt haak 1 l (telt niet als steek), hv in vlg st in toer 8 en 2-lb erachter. 

 

2 l, 2 st in vlg 2-lb in toer 8 en st erachter, 

(1 st in vlg st in toer 8 en 2-lb erachter, 2 st in vlg 2-lb in toer 8 en st erachter) tem het 

laatste 2-lb in toer 8, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

De rand kan ook hier een beetje gaan krullen, maar dat lost zich op na volgende toer. 

 

|108 st| 

 
 

toer 11:  

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st, of: indien je 

dezelfde kleur gebruikt ben je al in de juiste steek. 

 

2 l, 

(1 st in vlg st) tem de laatste st, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Neem de haaknaald eruit en zet een steekmarkeerder in 

de lus, of knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

|108 st| 
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toer 12: 

 

Met haaknaald 3,5 mm. 

 

Steek de haaknaald in een willekeurig st in toer 10, sluit je nieuwe kleur aan. 

Houd het garen achter de mandala bij deze toer. 

 

(1 hv in vlg st) tem de laatste st, 

inv join. 

 

|108 hv| 

 

 

 
 

toer 13 (als toer 4): 

 

Med haaknaald 3,0 mm. 

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st in toer 11, of: neem de steekmarkeerder 

weg en pluk de lus op van de vorige toer 

 

4 l, sla 1 st over, 1 st in vlg st, 

(2 l, sla 1 st over, 1 st in vlg st) tem de voorlaatste st, 2 l, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af. 

 

|54 st, 54 2-lb| 
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toer 14 (als toer 5): 

 

Let op: Deze toer haak je achter toer 13 en in toer 11. 

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig overgeslagen st in toer 11, 

 

4 l, 1 st in vlg overgeslagen st in toer 11, 

(2 l, 1 st in vlg overgeslagen st in toer 11) tem de laatste overgeslagen st in toer 11, 2 l, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

|54 st, 54 2-lb| 

 
 

toer 15:   

 

Tips: Het ritme voor deze toer is: (1 st in vlg 5 stk, 2 st in 

vlg stk). 

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st in toer 13 

en 2-lb erachter, of: indien je dezelfde kleur gebruikt haak 

1 l (telt niet als steek), hv in vlg st in toer 13 en 2-lb 

erachter. 

 

2 l, (1 st in vlg 2-lb in toer 13 en st erachter, 1 st in vlg st in toer 13 en 2-lb erachter) 2 

keer, 2 st in vlg 2-lb in toer 13 en st erachter, 

[1 st in vlg st in toer 13 en 2-lb erachter, (1 st in vlg 2-lb in toer 13 en st erachter, 1 st in 

vlg st in toer 13 en 2-lb erachter) 2 keer. 2 st in vlg 2-lb in toer 13 en st erachter] tem de 

laatste 2-lb in toer 13, 

hv in 2:a l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

|126 st| 
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toer 16:  

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st, of: indien je 

dezelfde kleur gebruikt ben je al in de juiste steek. 

 

2 l, 1 st in vlg 5 st, 2 st in vlg st, 

(1 st in vlg 6 st, 2 st in vlg st) tem de laatste st, 

hv in 2:a l in het begin van de toer. 

 

Neem de haaknaald uit de lus en zet een steekmarkeerder 

in de lus, of knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

|144 st| 

 
 

toer 17 (als toer 12): 

 

Med haaknaald 3,5 mm. 

 

Steek de haaknaald in een  willekeurig st in toer 15 en sluit je nieuwe kleur aan. 

Houd het garen achter de mandala tijdens deze toer. 

 

(1 hv in vlg st) tem de laatste st, 

inv join. 

 

|144 hv| 
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toer 18 (als toer 4): 

 

Med virknål 3,0 mm. 

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st in toer 16, of: neem de steekmarkeerder 

weg en haal de lus op van de voorgaande kleur. 

 

4 l, sla 1 st over, 1 st in vlg st, 

(2 l, sla 1 st over, 1 st in vlg st) tem de voorlaatste st, 2 l, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af. 

 

|72 st, 72 2-lb| 

 
 

toer 19 (als toer 5): 

 

Let op: Deze toer haak je achter toer 18 en in toer 16. 

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig overgeslagen st in toer 16, 

 

4 l, 1 st in vlg overgeslagen st in toer 16, 

(2 l, 1 st in vlg overgeslagen st in toer 16) tem de laatste overgeslagen st in toer 16, 2 l, 

hv in 2 l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

|72 st, 72 2-lb| 
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toer 20:  

 

Tips: Het ritme in deze toer is: (1 st in vlg 7 stk, 2 st in vlg 

stk) 

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st in toer 18 

en 2-lb erachter, of: indien je dezelfde kleur gebruikt haak 

1 l (telt niet als steek), hv in vlg st in toer 18 en 2-lb 

erachter. 

 

2 l, (1 st in vlg 2-lb in toer 18 en st erachter, 1 st in vlg st in toer 18 en 2-lb erachter) 3 

keer, 2st in vlg 2-lb in toer 18 en st erachter, 

[1 st in vlg st in toer 18 en 2-lb erachter, (1 st in vlg 2-lb in toer 18 en st erachter, 1 st in 

vlg st in toer 18 en 2-lb erachter) 3 keer, 2 st in vlg 2-lb in toer 18 en st erachter] tem het 

laatste 2-lb in toer 18, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

|162 st| 

 
 

toer 21:  

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st, of: indien je 

dezelfde kleur gebruikt ben je al in de juiste steek. 

 

2 l, 1 st in vlg 7 st, 2 st in vlg st, 

(1 st in vlg 8 st, 2 st in vlg st) tem de laatste st, 

hv in 2de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af als je van kleur wilt verwisselen. 

 

|180 st| 
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toer 22 (als toer 12): 

 

Med haaknaald 3,5 mm. 

 

Steek de haaknaald in  een willekeurig st in toer 20, sluit je nieuwe kleur aan. 

Houd het garen achter de mandala tijdens deze toer 

 

(1 hv in vlg st) tem de laatste st, 

inv join. 

 

|162 hv| 

 
 

toer 23:  

 

Med virknål 3,0 mm. 

 

Sluit je nieuwe kleur aan in een willekeurig st, of: indien je 

dezelfde kleur gebruikt ben je al in de juiste steek. 

 

2 l (wordt geteld als 1 v + 1 l), sla 2 st over, 5 st in vlg st,  

(1 l, sla 2 st over, 1 v in vlg st, 1 l, sla 2 st over, 5 st in vlg 

st) tem de derde laatste st, 1 l, 

hv in 1de l in het begin van de toer. 

 

Knip de draad af. 

 

|150 st, 30 v, 60 1-lb| 

 
  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/


   

 
 

 
Ravelry Store: Johanna Lindahl Designs | Etsy Shop: MijoCrochetDesigns 

Blogg: mijocrochet.se | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet 
 

Copyright Mijo Crochet 2020. Reproductie en publicatie van fotos en patroon is niet toegestaan. 

16 
 

toer 24:  

 

Let op: Alle hv in deze toer haak je in a.l.. 

 

Steek de haaknaaldin het 1ste st in een willekeurig 

groepje van 5 st, sluit je nieuwe kleur aan. 

 

hv in vlg st, 2 l, sla 1 st over, hv in vlg 2 st, hv in vlg l, sla 

1 v over, hv in vlg l, 

(hv in vlg 2 st, 2 l, sla 1 st over, hv in vlg 2 st, ss in vlg l, 

sla 1 v over, hv in vlg l) tem het laatste 1-lb, 

inv join. 

 

Knip de draad af en werk de draadjes weg. 

 

|180 hv, 30 2-lb| 
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