
 

http://annavirkpanna.com - http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson 
IG: @AnnaVirkpanna - FB: AnnaVirkpanna - FB grupp: AnnaVirkpanna’s Hook Up 

 
*Ophavsret Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2019* 

Reproduktion og offentliggørelse af materiale og tekster uden tilladelse fra Anna Nilsson er ikke tilladt. 

Side 1 

Aziza Mandala Cal -Information 
Oversat af: Gunvor Iben Madsen.  
 
I dete mønster har jag hæklet med Kartopu Organica, et mercerizerat bomuldsgarn som 
løber 125 m/50 g. Mit garn kommer fra Hobium Yarns: 
https://www.hobiumyarns.com/urun/detay/0-3224 
 
Det er helt i orden at at bruge et andet garn, husk bare at bruge en hæklenål, der passer til 
garnet og din hæklefasthed. Målene der opgives i mønstret gælder for min mandala, hæklet 
med min hæklefasthed. Der er ofte forskel på hvor fast/løst forskellige personer hækler. 
Derfor kan det ske, at dit garnforbrug ikke bliver det samme som mit. Jeg fik en del garn 
tilovers i alle farvenerne, men det kan være du må købe mere eller måske får du mere garn 
tilovers end jeg gik. 
 
Du bestemmer selv hvilken farve du vil bruge på de forskellige omgange. Farverne der 
angives i mønstret er dem jeg har valgt at bruge og fordelt på en måde, jeg synes var 
passende. Ønsker du at anvende færre eller flere farver, går det også, bare fordel farverne 
som du synes det passer. Måske kunne du tænke dig at hækle en ensfarvet Aziza. Jeg kan 
ikke oplyse hvor meget garn, der skal bruges, hvis du ændrer antallet af farver, det er 
afhængig af, hvilke farver der anvendes til de forskellige omgange. 
 
Min færdige Aziza vejer 450 g. Du kan ikke gå ud fra vægten på min Aziza, hvis de anvender 
et andet garn, selv om du anvender et bomuldsgarn med samme løbelængde. 

Garn: Kartopu Organica (125 m/50 g).  
Forbrug: 2 nøgler af hver af farverne K010, K245, K571, K576, K604 og K787. 
hæklenål: 3 mm. 
Størrelse: 76 cm. 

Godt at vide 
 

- Ved farveskifte hækles første maske som en stående maske. Kan du bedre lide at 
starte med luftmasker er det også fint.  

- Første maske på omgangen erstattes med luftmasker, hvis der IKKE er farveskifte. 
- Ved farveskifte forsætter omgange der for forrige sluttede HVIS intet andet er 

angivet. 
- Aflut hver omgang med en kædemakse iførste maske hvis intet andet er angivet. 
- Farveskifte står angivet i starten af omgangen med rosa kursiv i (-). 
- Antal masker på omgangen angives i (-) i slutningen af hver omgang. 
- Instruktioner mellem *-* gentages omgangen ud eller det antal gange som angives. 
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Side 2 

- Instruktioner mellem (-) hækles i samme maske/luftmaskebue. 
- Instruktioner mellem [-] gentages over flere masker, det antal gange som angives. 

 
Farveskema (i den rækkefølge de dukker op i mønstret) 
 

Mine farvenumre Dine Farvenumre 
  
K787 – lys rosa  
K245 – mørk rosa  
K010 - hvid  
K571 – gråblå  
K604 – mørk blå  
K576 – turkis  

 
Jeg håber du kommer til at synes om at hækle min Aziza mandala lige så meget som har nydt 
at designe hende. Tag dig den tid det tager at hækle, stress ikke over, hvis ikke du kan følge 
med i CAL’en. Mønstre til Aziza bliver liggende på min Blogg gratis, selv om CAL’en er 
afsluttet. 
 
Det vigtigste for mig er at give dig glæde og en stund med afkobling. Nyd hver maske og se 
hvorledes en smuk mandala vokser frem mellem dine hænder.  
 

 Husk på at mine mønstre er copyright beskyttede. Dette mønster tilhører mig, Anna Nilsson og 
jeg har alle rettigheder til det. Jeg beder jer om ikke at dele mine pdf’er med andre, men i stedet 
henvise til opskriften på min blogg annavirkpanna.com. 

 I min Facebook-gruppe, AnnaVirkpanna's Hook Up, er alle velkomne til dele billeder af de ting, 
som I har lavet ud fra mine mønstre, og stille spørgsmål angående mønstre osv. 

 Husk at tagge dine billeder på sociale mederi med #azizamandalacal og #annavirkpanna, så jeg 
kan se de fine ting i laver. 

<3 Anna 


