Információ
A mandalához Scheepjes Catona-t használtam. A mintában szereplő minden méret az
általam készített mandalára vonatkozik az én méretpróbámmal. Mivel mindenki
méretpróbája egyedi (attól függően milyen lazán vagy szorosan horgolsz), ezért nem tudom
megmondani, hogy neked pontosan mennyi fonalra lesz szükséged az Unicorn Mandala-hoz.
Fonal: Scheepjes Catona, color-pack Unicorn, amit a Favoritgarner-nél megvásárolhatsz
Tű: 3 mm
Méret: kb 72 cm
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Jó tudni
- Nem mondom meg előre melyik színt melyik körben használd. (Minden kör előtt zárójelben
az általam használt szín kódja látható.) Egy dolgot kell szem előtt tartani, hogy 2 gombolyag
van a 106-os és az 519-es színből, és 1-1 a többi 6-ból. Figyelj, hogy amelyik színből 2
gombolyagod van, ugyanabban a körben használd amelyikben én!
- Néhány sor végén plusz információ van kék, dölt betűvel írva a !! - !! között. Ezt az
információt azelőtt olvasd el, hogy elkezdenéd a kört, mert segítségedre lesz a kör horgolása
során.
- Minden kör után (ha szükséges) pontosítom melyik szembe kell kezdeni a kört. Ha Catona-t
használsz, olvasd a rózsszínnel írt instrukciókat. Ha Whirl-t akkor pedig a lilával írt
instrukciókat.
- Azokban a körökben ahol színt váltunk, a szín száma zárójelben () látható. Ha nincs semmi
jelezve, folytasd az előző kör színével.
-Minden olyan körben, ami új színnel kezdődik az első pálcát állószemnek horgoljuk.
-Minden körben azok az információk amik a zárójelben () vannak, jelzik azokat a szemeket,
amiket ugyanabba a szembe/láncszemívbe kell ölteni.
- *-* közötti instrukciókat ismételni kell végig a körön, a megadott számú alkalommal.
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