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Design: AnnaVirkpanna 

Oversat af: Gunvor Iben Madsen 
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Side 2 

Mønster Del 2 

13. (520) *1 fm, spo 2 m, (3 st, 2 lm, 3 st) i næsta m, spo 2 m*, gentag 18 gange totalt, 
fortsæt derefter: 1 fm, spo 2 m, (3 st, 2 lm, 3 st) i næste m, spo 1 m, 1 fm, spo 1 m, (3 st, 2 
lm, 3 st) i næsta m, spo 1 m. afslut med en km i første m. (20 spidser, 20 fm) 

• Catona: Start med en stående fm i valgfri m. 
• Whirl: 1 lm, 1 fm i samme m.  

 

 

14. (385) *1 fm i fm fra frr omg, 3 bf relst, (1 st, 1 lm, 1 st) om lmb, 3 bf relst*, gentag *-* 
omg ud. Afslut med en km i første m. (20 fm, 20 lmb, 40 st, 120 bf relst)  

• Catona: Start med en stående fm i valgfri fm fra frr omg. 
• Whirl: 1 lm, 1 fm i samme m. 
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15. (520) *2 bf relst, 1 bf relhst, 1 bf relfm, 1 fm om lmb, 1 bf relfm, 1 bf relhst, 2 bf relst, spo 
fm*, gentag *-* omg ud. Afslut med en km i første m. (80 bf relst, 40 bf relhst, 40 bf relfm, 
20 fm)  

• Catona: Start med en stående relst bag om første st efter fm fra frr omg. 
• Whirl: 1 lm, fortsæt med relst bag om første st efter fm fra frr omg. 

 

16. (385) *8 fm, spo 1 m*. Gentag *-* omg ud. Afslut med en km i første m. (160 fm) 
!! Den 4’e fm af de 8 hækles i fm om lmb fra omg 15 !!  

• Catona: Start med en stående fm i den 2’en st fra frr omg. 
• Whirl: Km till 2’n st fra frr omg, 1 lm, 1 fm i samme m. 
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17. (519) Hækles i bml. *8 fm, 1 lang fm ned i midten af de 4 st fra omg 15*, gentag *-* omg 
ud. Afslut med en km i første m. (20 langa fm, 160 fm) 

• Catona: Start med en stående fm i den første af de 8 fm på frr omg. 
• Whirl: 1 lm, 1 fm i samme m. 

18. 3 lm (første st), fortsæt med 1 st i hver m omg ud. Afslut med en km i 3’e lm af de første 
3. (180 st)  

      

19. (173) Kryds st omg rundt. Afslut med en km i den første m. (90 kryds st) 
!! Se dokumentet hækletermer for beskrivelse af kryds st !! 

• Catona: Start med en stående st i valgfri maske. 
• Whirl: 3 lm (erstatter første st). 
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20. (238) 2 st mellem hvert kryds st. Afslut med 1 km i første st. (180 st)  

• Catona: Start med en stående st mellem 2 kryds st. 
• Whirl: 3 lm (erstatter første st). 

 

21. 1 lm, fortsæt med 1 fm mellem alle st omg rundt. Afslut med 1 km i første m. (180 fm)  
!! Fastmaskerne hækles alltså ikke i maskerne som man plejer, men ned mellem maskerne i 
stedet !! 
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22. 1 lm, *1 fm, spo 2 m, 5 st i næsta m, spo 2 m*, gentag *-* omg ud. Afslut med 1 km i 
første m. (30 grupper med 5 st i hver, 30 fm)  

 

Klip garnet og hæft enderne. 

Efter del 2 måler min mandala ca. 28,5 cm. Hvis den bølger lidt, gør det ikke noget, det retter 
sig de kommende omgange. 

Tænk på at jeg bruger meget tid på at skabe nye mønstre. Jeg beder jer om ikke at dele 
pdf’erne, men i stedet henvise til min blogg annavirkpanna.com hvor mønstret til Unicorn 
Mandala CAL kan downloades gratis. Garn kan fås hos Favoritgarner.se 

I kan også deltage i FB-gruppen AnnaVirkpanna's Hook Up hvor jeg (og andre medlemmer) 
er, for at svare på spørgsmål og hjælpe til. 

Anvend gerne #unicornmandala og #annavirkpanna når i lægger billeder ud på sociale 
medier, så kan jeg finde jeres fine arbejder. 

<3 Anna 


