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Side 2 

Mønster Del 3 
 
23. (173) *5 bf relst, puffm i fm*, gentag omg rundt. Afslut med 1 km i første m. (30 puffm, 
150 bf relst) 
 

• Catona: Start med en stående bf relst, i den første af de 5 st fra frr omg. 
• Whirl: 1 lm, lav første relst bag om den første st af de 5 fra frr omg. 

 

24. 2 lm, 4 hst, (1 ff relhst, 1 lm, 1 ff relhst) om puffm fra frr omg, *5 hst, (1 ff relhst, 1 lm, 1 
ff relhst) om puffm fra frr omg*, gentag *-* omg rundt. Afslut med 1 km i den 2’en af de 2 lm 
du startede omg med. (60 ff relhst, 30 lm, 150 hst) 

 

  



 

 
http://annavirkpanna.com   
http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson 
IG: @AnnaVirkpanna  
FB: AnnaVirkpanna 
 

Ophavsret	Anna	Nilsson	/	AnnaVirkpanna	2018.	
Reproduktion	og	offentliggørelse	af	materiale	og	tekster	uden	tilladelse	fra	Anna	Nilsson	er	ikke	tilladt.	

Side 3 

25. (238) *5 bf relst, spo ff relhst, 3 st om lmb, spo ff relhst *, gentag *-* omg ud. Afslut med 
1 km i første m. (150 relst bak, 90 st)  

• Catona: Start med en stående bf relst, i den første af de 5 hst fra frr omg. 
• Whirl: 1 lm, lav første relst bag om den første hst af de 5 fra frr omg. 

 

26. (106) *4 fm, 2 ff relst om hver af de 3 st, spo 1 m*, gentag *-* omg ud. Afslut med 1 km i 
første m. (120 fm, 180 relst)  

• Catona: Start med en stående fm i den 2’en af de 5 bf relst fra frr omg. 
• Whirl: 1 lm, lav første fm i den 2’en af de 5 bf relst fra frr omg. 
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27. Hækles i bml. 1 lm, *4 fm, 4 lm, spo alle ff relst *, gentag *-* omg rundt. Afslut med 1 km 
i første m. (120 fm, 30 lmb) 

28. 1 lm, *4 fm, 4 fm om lmb*, gentag *-* omg ud. Afslut med 1 km i første m. (240 fm) 

       

29. (519) *3 fm, 1 ff relst ved siden af 1’e ff relst fra omg 26 (se første billede nedenfor), 5 
fm, 1ff relst ved siden af den 6’e ff relst fra omg 26, 3 fm, 1 ff relst ved siden av 1’e ff relst fra 
omg 26, 2 fm, (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa m, 2 fm, 1 ff relst ved siden af den 6’e ff relst fra omg 
26*, gentag *-* omg rundt. Afslut med en km i første m. (15 spidser, 60 ff relst) 
!! Når omg 29 er slut skal I passe på ff relst EFTER en spids. Efter denne omg klipper ALLE 
garnet. Omg 30 starter ikke samme sted som omg 29 slutter !! 

• Catona: Start med en stående fm i den 2’n fm av de 4 som ikke er hæklet i en lmb. 
• Whirl: 1 lm, lav første fm i den 2’n fm av de 4 som ikke er hæklet i en lmb. 
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30. (403) Start i den første af de 4 st i samme m från frr omg. Husk på at første m er en 
stående m. *2 bf relfm, 1 fm i lmb i toppen, 2 bf relfm, spo 1 m, 17 fm i bml, spo 1 m*, 
gentag *-* omg rundt. Afslut med en km i første m. (60 relfm, 270 fm) 

 

31. 1 lm, *2 fm, spo m i toppen af spidsen, 2 fm, 2 hst, (spo 2 m, 1 st i næste m, gå tillbage og 
lav en kryds st i m før), gentag () så du har 4 kors st og 1 oversprunget m mellem hvert kryds, 
spo 1 m, 2 hst*, gentag *-* omg ud. Afslut med en km i første m. (60 kryds st, 60 hst, 60 fm)  
!! Den første fm laves i samme m som lm!! 
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32. 1 lm, 6 fm, *9 fm (disse 9 hækles om/mellem maskerne istedet for i maskerne, se første 
billede nedenfor), spo hst, 7 fm*, gentag *-* omg ud. Ved sidste gentagelse hækles 1 fm 
istedet for 7, Afslut med en km i første m. (135 fm om m, 105 fm) 
!! Første fm hækles i samme m som lm. På nærbilledet needenfor har jeg hæklet med en 
anden farve for at det skal være lettere at se maskerne. I skal anvende samme farve som frr 
omg !! 

      

Klip garnet og hæft alle ender. 

Efter del 3 måler min mandala ca 38 cm. 

Tænk på att 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 mønsteret til Unicorn 
Mandala CAL kan downloades gratis. Garn fra Favoritgarner.se 

I kan også deltage i FB-gruppen AnnaVirkpanna's Hook Up hvor jeg (og andre medlemmer) 
svarer på spørgsmål og hælper til. 

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

<3 Anna 


