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Mønster Del 6 
 
50. (520) *1 fm, spo 2 m, (3 st, 1 lm, 3 st) i samme m, spo 2 m*. Når der  er hæklet 59 spidser 
hækles der således over de sidste masker: 1 fm, spo 1 m, (3 st, 1 lm, 3 st) i næste m, spo 1 m. 
Afslut med en km i første fm. (60 spidser/buer, 60 fm) 
 

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

 

51. (385) *1 fm i fm, 3 bf relst om de 3 st fra frr omg, (1 st, 1 lm, 1 st) om lmb i toppen, 3 bf  
relst bag om næste 3 st fra frr omg*, gentag *-* omg ud. Afslut med en km i første m. (360 bf  
relst, 120 st, 60 fm, 60 lmb) 

• Catona: Start med en stående fm. 
• Whirl: 1 lm, 1 fm i samme m.  
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52. (520) *2 bf relst, 1 bf relhst, 1 bf relfm bag om første st i toppen, 1 fm i lmb, 1 bf relfm 
bag om anden st i toppen, 1 bf relhst, 2 bf relst, spo fm*, gentag *-* omg ud. Afslut med en 
km i første m. (240 bf relst, 120 bf relhst, 120 bf relfm, 60 fm) 

• Catona: Start med en stående bf relst om første bf relst efter en fm. 
• Whirl: 1 km, første bf relst hækles bag om første bf relst fra fr omg. 

 

53. (385) 4 fm, *spo m i toppen, 8 fm*, gentag *-* omg ud. Ved sidste gentagelse hækles 4 
fm i stedet for 8. Afslut med en km i førsts m. (480 fm) 

• Catona: Start med en stående fm i den 5’e m efter en spids. 
• Whirl: 1 lm, 1 fm i samme m.  
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54. (106) Hækles i bml. *7 fm, spo 1 m, 1 lang fm ned om midten af de 4 bf relst fra omg 52*, 
gentag *-* omg ud. Afslut med en km i første m. (60 lange fm, 420 fm) 
!! Masken du springer over ender under den lange fm !! 

• Catona: Start med 1 stående fm i 5’e m efter en spets. 
• Whirl: 1 lm, 1 fm i næste m. 

 

55. (238) *4 fm, spo lang fm fra frr omg, 4 fm, 8 lm, spo 7 m, fm i toppen på næste spids, 8 
lm, spo 7 m*, gentag *-* omg rundt. Afslut med en km i første m. (180 fm, 40 lmb) 

• Catona: Start med en stående fm i 4’e m efter en lang fm. 
• Whirl: 2 km, 1 lm, hækle første fm i næste m.  
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56. (519) *6 fm, spo 1 m, (4 st, 2 lm, 4 st) i lmb, spo fm, (4 st, 2 lm, 4 st) i lmb, spo 1 m*, 
gentag *-* omg rundt. Afslut med en km i første m. (120 fm, 320 st, 40 lmb) 

• Catona: Start med en stående fm i 2’n maske af de 8 på frr omg. 
• Whirl: 1 km, 1 lm, 1 fm i samme m som lm. 

 

Klip garnet og hæft alle ender. 

Efter del 6 måler min mandala 62 cm.  

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 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 


