Information
I dette mønster har jeg hækler med Scheepjes Catona, alle de mål der er angivet i dette
mønster er gældende for min mandala, hæklet med min hæklefasthed. Det er forskelligt,
hvor fast eller løst man hækler og derfor kan jeg ikke garantere , dit garnforbrug bliver det
samme som mit. Du kan få garn i overskud, men du kan også få behov for at købe mere garn.
Garn: Scheepjes Catona, findes som garnkit ”Unicorn” med 10 nøgler, kan købes hos
Favoritgarner.
Hæklenål: str. 3 mm.
Færdig størrelse: ca. 72 cm.

Farveskema (i den rækkefølge de dukker op i mønsteret)
Dine farvenumre

Unicorn
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Godt at vide
- Jeg vil ikke bestemme hvilke farver I skal bruge på de forskellige omg. Det eneste I SKAL
tænke på et at farverne nr. 106 og 519 har jeg 2 nøgler af hver og de resterende 6 farver har
jeg 1 nøgle af hver. I bestemmer selv hvilken farve der skal bruges på hvilken omg, men
TÆNK PÅ at de farver I har 2 af, skal bruges på de samme omg som mine, ellers kommer
garnet ikke til at række.
- I slutning af nogle omg står der noget skrevet med kursiv og blå tekst imellem !! - !!, læs
denne tekst inden I begynder med omg, fordi det er tips, der kan forklare visse vanskelige
ting.
- Efter hver omg (hvis det behøves) står der hvilken maske I starter omg i. I som hækler med
Catona læser teksten som er pink. Hækler I med Whirl, læser I instruktionerne som står med
lilla.
- På de omg, hvor man skifter farve står det med kursiv imellem (), hvilken farve der skal
anvendes. Står der ingen farve i starten på en omg, så fortsætter man med samme farve som
allerede anvendes.
- På alle omg der starter med en ny farve, hækles første maske som en stående maske, det
vil sige stående fm, stående hst, stående st osv.
- Instruktioner i () inde i omg betyder at alt der står mellem () hækles i samme maske/lmb.
- Instruktioner imellem *-* gentages omg ud eller det antal gange som angives.
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