
Toen Kimberly Slifer van de  Official CCC Social Group op Facebook, mij vroeg voor volgend jaar 

een deken te ontwerpen voor een cal (crochet a-long) project was ik vereerd, enthousiast, viel ik van 

mijn stoel van verbazing....je krijgt het idee! 

De ideeën begonnen als gekken in mijn hoofd te borrelen. Maar ik wist dat het iets heel speciaals 

moest zijn en zo ontstond, in mijn hoofd, het idee van een gigantische Mandala. Toen ik aan de 

Mandala begon te werken dacht ik steeds bij mezelf “this is madness” dit is krankzinnig!... en zo 

kwam de naam tot stand… Mandala Madness  

Na de sneakpeak die we jullie hebben laten zien in december, is mijn enthousiasme alleen maar 

gegroeid, zoals een vierjarige die bij de kerstman op bezoek gaat. 

  ♥ Dus wat is precies een Mandala? 

 

De makkelijkste manier om te begrijpen wat een Mandala is, is om te denken dat het een  

symbolische vertegenwoordiging van het universum is, vaak heilig, en gebaseerd op een cirkel. 

Het woord “Mandala” komt uit de eeuwenoude Sanskriet taal. Losjes vertaald betekent het “cirkel”, 

een Mandala is veel meer dan een simpele vorm. Het vertegenwoordigt volledigheid en verschijnt in 

allerlei aspecten van het leven: de hemellichamen, zoals de aarde, de zon en de maan, maar ook de 

abstracte cirkels, zoals vrienden, familie en gemeenschap. 

 

Het creëren van een groepsmandala is een verbindende ervaring waardoor mensen hun individualiteit 

kunnen uiten door een verbindende structuur.  

 

Er zijn meerdere gebruiksdoeleinden voor een Mandala. 

Het ontwerp van de Mandala is bedoeld om visueel aantrekkelijk te zijn om de denkwijze te 

beïnvloeden op zo’n manier dat irriterende gedachten er niet doorheen te komen, zoals een vorm van 

meditatie waarmee de drukke gedachten tot rust komen en tegelijkertijd krijgt de creatieve geest de 

ruimte.  

 

En daarom lijkt dit mij het perfecte project voor ons allemaal om zo onze passie voor handwerk te 

delen. 

 

♥ Belangrijk: Wees je je ervan bewust dat al mijn patronen (gratis of betaald) beschermd zijn door 

copyright. Dit patroon is van mij, Helen Shrimpton, en ik behoud hiervan alle rechten. 

Je mag dit patroon niet kopiëren, vermenigvuldigen, verspreiden, verkopen of veranderen, niet in 

delen of als geheel. Je mag het eindproduct verkopen, dat door middel van mijn patroon gemaakt is, 

maar je mag mijn foto’s niet gebruiken om het product te promoten. Vermeld bij het eindproduct 

alstublieft wie de ontwerpster van het patroon is. Het is niet toegestaan pdf-bestanden, die door mij 

gecreëerd zijn, te delen. Als meer mensen mee willen doen met de CAL, deel dan met hen de link naar 

mijn blog. Je kunt mijn Voorwaarden controleren voor meer details. Je kunt ook voor het alternatief 

kiezen en de Contact-tab gebruiken bovenaan deze pagina. 

 

Dit project is een cirkelvormige deken. 

Er zullen 18 wekelijkse delen komen. 

Het feest begint op donderdag 17 maart 2016. 

 

Het patroon bevat veel textuur, soms nieuwe steken om te leren en dit is duidelijk een project met veel 

kleur. 

 

Je kunt kiezen om óf de kleuren die ik heb gebruikt te volgen, óf om je Mandala Madness zó te maken 

als in je stoutste dromen.  

 

Je hebt 4… ja 4 manieren om het patroon te volgen. 

♥ Je kunt het patroon via mijn blog volgen  

https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/
http://www.lookatwhatimade.net/free-crochet-patterns-tutorials/terms-use/


♥ Je kunt het downloaden met een foto tutorial(pdf) 

♥ Je kunt het downloaden met een geschreven patroon(pdf) met alleen een kleine foto 

♥ Je kunt de geweldige video’s van  Esther Dijkstra itsallinanutshell.com bekijken 

 

Het patroon wordt vertaald door een geweldige groep dames van de CAL- crochet a-long groep op 

Facebook en zal vertaald worden in zes verschillende talen. 

 

♥ Nederlands   ♥    Zweeds  ♥    Frans   ♥   Duits   ♥   Spaans  ♥   Pools  ♥    
 

♥ Wat heb je nodig? 

 

Even wachten nog voor we daar komen… eerst wat informatie over wat ik heb gebruikt en wat er 

beschikbaar is, zodat je mee kunt doen. 

 

De CAL wordt gesponsord door Scheepjes en er zijn drie pakketten beschikbaar. De belangrijkste 

winkels om te bestellen zijn Deramores, Paradise Fibres en Wool Warehouse, maar daarover straks 

meer….. 

 

♥ Over het garen 

 

Rainbow Mandala Madness 
Als eerste is er het mooie, zachte en gladde Merino Soft dat verkrijgbaar is in bollen van 50 gram met 

een quick-start label en een lengte van ongeveer 105 m per bol. Dit garen is geweldig om mee te 

werken. Het is een los gedraaid garen dat een mooie valling geeft als het werkstuk klaar is.  

 

De beste manier om een nieuwe bol aan te hechten is, naar mijn mening, wat ik de “Text Book Join” 

noem. Haak een paar steken over de nieuwe draad, haak een nieuwe steek met de nieuwe draad en 

haak een paar steken over de oude draad en werk de draadeindjes weg.  

 

Merino Soft is een wasbaar 50% Superwash Extra Fine Merino Wool, 25% Micro, 25% Acryl garen. 
Scheepjes raadt aan om koud te wassen met een colour catcher doekje, omdat door de natuurlijke vezels de kleuren soms 

kunnen doorlopen. 

 

Purple Passion Mandala Madness 
Daarnaast hebben we de nieuwe Colour Crafter garen, van 100% Premium Acryl. 
Scheepjes raadt aan om koud te wassen.  

Het is een zacht garen waarmee makkelijk te werken is. 

 

Colour Crafter is verkrijgbaar in 100-grams bollen met een lengte van ongeveer 300 meter. 

Om een nieuwe bol aan te hechten kun je de "Magic Knot", "Russian Join" of de standaard “Text 

Book Join” gebruiken. 

 

Voor mijn Purple Passion Mandala Madness heb ik een 4,5 mm Clover Amour haaknaald gebruikt, 

omdat ik een lossere deken wilde, maar je kunt ook een 4 mm haaknaald gebruiken. 

 

Als laatste is er de Big Earth Momma Mandala Madness, gemaakt met Stonewashed XL, en dit is een 

grote en zware Momma! 

Stonewashed XL is verkrijgbaar in 50 grams bollen met een quick-start label en heeft een lengte van 

ongeveer 75 meter. Het is 70% katoen, 30 % acryl garen. 
Scheepjes raadt aan om koud tot warm te wassen, deze kan gecentrifugeerd worden. 

 

Hieronder is een tabel met alle details. Houd er rekening mee dat als je meerdere kleuren gebruikt, je 

meer garen nodig hebt. Daarom heb ik aangegeven wat er is gebruikt en wat er in de verpakking zit.   

 

 

http://itsallinanutshell.com/


 

 
 

 

Alle pakketten zijn verkrijgbaar bij Paradise Fibres, Wool Warehouse en Deramores.  

Je vindt de links naar de pakketten hieronder. 

♥ Deramores   Merino Soft  ♥  Colour Crafter  ♥ Stonewashed XL  

♥ Paradise Fibres  Merino Soft  ♥  Colour Crafter  ♥ Stonewashed XL  

♥ Wool Warehouse  Merino Soft  ♥  Colour Crafter  ♥ Stonewashed XL  

 

http://www.woolwarehouse.co.uk/lookatwhatimade
http://www.awin1.com/awclick.php?mid=5626&id=219533


 

Voor degenen die zelf een pakket gaan samenstellen: je hebt ongeveer het volgende nodig. 

♥ Garen geschikt voor haaknaald 4 4900 meters 

♥ Garen geschikt voor haaknaald 4,5 4800 meter 

♥ Garen geschikt voor haaknaald 5,5 6300 meter 

 

Door het gebruik van meerdere kleuren kun je beter te veel kopen dan te weinig.  

Het is altijd beter om een beetje over te hebben dan dat je te kort hebt en dat je niet meer dezelfde 

kleur kunt krijgen…. Ja dat maakt je zo boos….. niet waar! 

 

♥ Hulpbronnen 

♥ Tutorials- elk deel van het patroon zal gepubliceerd worden op mijn blog, elke 

donderdagavond om ongeveer 19 uur Engelse tijd. Dit zorgt ervoor over de hele wereld in het 

weekend te kunnen haken. 

♥ Video tutorials- Er zullen links zijn naar de video’s die door de geweldige Esther Dijkstra  

van itsallinanutshell.com gemaakt zijn en de verschillende vertalingen. 

♥ Printing/pdf- je kunt een keuze aan downloads vinden aan het onderkant van elk wekelijkse 

deel op mijn blog. Je hebt de keuze voor een volledige foto-tutorial of een simpel geschreven 

patroon. 

♥ Nieuwsbrief-  Als je dit nog niet gedaan hebt, kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief zodat 

je geen deel mist van deze CAL.  

♥ Ravelry- Voeg dit project toe aan je Ravelry. 

♥ Facebook- Word lid van de Official CCC Social Group die deze CAL Mandala Madness 

2016 zal beheren en waar je altijd vriendelijk, behulpzaam advies kunt krijgen om bezig te 

blijven. Vergeet ook niet mijn face book page te liken om meer informatie over de CAL, of de 

andere projecten waar ik nog aan werk, te krijgen. 

♥ Vertalingen- ik ben blij te kunnen aankondigen dat mijn CAL vertaald wordt in zes 

verschillende talen, door een geweldig team van dames van de CAL - Crochet A Long groep 

van facebook. 

 

♥ Vertaalwerk 

 

Nederlandse vertaling: Naomi, Jolanda en Yael 

Duitse vertaling: Monika en Gaby 

Spaanse vertaling:  Lynda, Massiel en Betty 

Franse vertaling: Boa, Imene en Aliénor 

Zweedse vertaling: Camilla, Monika en Ulrika 

Poolse vertaling:  Anna en Bunia 

 

 

 

♥ Gebruikte haaksteken en speciale haaksteken 

 

US standaard afkortingen zijn gebruikt in dit patroon. 

Een afkortingsschema is bijgevoegd op de eerste pagina van elk deel van de CAL.  

Er zal ook een gedetailleerde instructie zijn, hoe je de speciale steken moet maken voor elke toer. 

 

 

 

http://itsallinanutshell.com/
http://www.ravelry.com/patterns/library/mandala-madness
https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/
https://www.facebook.com/crystalsandcrochet/
http://www.lookatwhatimade.net/cal-sofie-universe/


 ♥ Moeilijkheidsgraad 
 

Ik moedig iedereen aan, van welk ervaringsniveau dan ook, dit project te proberen. 

Ja, er zijn soms moeilijke stukjes, maar er zijn ook makkelijke stukjes….. Het is eigenlijk een kwestie 

van perspectief. Als je iets niet eerder hebt gedaan dan lijkt iets moeilijk… maar er is veel hulp en 

ondersteuning. Ik weet dat, welk ervaringsniveau je ook hebt, dit zeker is iets wat je kunt doen omdat 

je een geweldige cirkel van mensen hebt die je wil helpen. 

 

Ik kijk uit naar dit internationale project en de geweldige energie die de haakgemeenschap heeft om te 

delen. 

 

♥ links naar de wekelijkse delen 
 

Deel 1 ♥ 17 maart 

Deel 2 ♥ 24 maart 

Deel 3 ♥ 31 maart 

Deel 4 ♥ 7 april 

Deel 5 ♥ 14 april 

Deel 6 ♥ 21 april 

Deel 7 ♥ 28 april 

Deel 8 ♥ 5 mei 

Deel 9 ♥ 12 mei 

Deel 10 ♥ 19 mei 

Deel 11 ♥ 26 mei 

Deel 12 ♥ 2 juni 

Deel 13 ♥ 9 juni 

Deel 14 ♥ 16 juni 

Deel 15 ♥ 23 juni 

Deel 16 ♥ 30 juni 

Deel 17 ♥ 7 juli  

Deel 18 ♥ 14 juli 


