
 

 

Aziza Mandala Cal -Information 
 
Saya menggunakan Kartopu Organica yang merupakan 100% katun dengan panjang  dan 
berat sekitar 125 m/50 g. Benang ini saya dapatkan dari Hobium Yarns, anda bisa 
menemukannya disini: 
https://www.hobiumyarns.com/urun/detay/0-3224 
 
Atau anda bisa menggunakan jenis benang lain sesuai pilihan anda, yang perlu diingat adalah 
untuk menyesuaikan ukuran hakpen dan tarikan anda dengan benang yang anda pilih. 
Ukuran mandala pada pola ini menyesuaikan dengan tarikan saya. Kita semua memiliki 
perbedaan tarikan sehingga jumlah benang yang kita butuhkan juga berbeda.  
 
Skema warna pada pola ini menggunakan susunan warna saya. Anda bisa memilih warna 
yang anda sukai. Jika anda ingin menggunakan lebih banyak warna, tidaklah menjadi soal, 
selama anda menyukai Aziza Mandala anda. Atau bahkan anda ingin hanya menggunakan 
satu warna saja, itu juga tidak masalah.  
Saya tidak dapat menginformasikan kebutuhan benang anda, jika anda menggunakan warna 
yang berbeda dengan pola saya, itu semua pilihan anda.  
 
Aziza saya memiliki berat sekitar 450 g. Jika anda menggunakan jenis benang lain, hasilnya 
juga akan berbeda.  
 
Benang: Kartopu Organica (125 m/50 g).  
Jumlah: 2 gulung untuk masing masing warna K010, K245, K571, K576, K604 dan K787. 
Hakpen: 3 mm. 
Ukuran: 76 cm. 
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Perlu untuk diketahui: 
 

- Buat standing st sebagai st awal ketika anda mengganti warna baru. Jika anda lebih 
nyaman dengan menggunakan rantai, itu juga tidak masalah. 

- Jika anda tidak berganti warna, st awal menggunakan rantai.  
- Jika anda sudah mengganti warna, baris baru dimulai dari akhir putaran sebelumnya, 

kecuali disebutkan berbeda.  
- Akhiri setiap putaran dengan slst pada st pertama, kecuali disebutkan berbeda. 
- Pergantian warna disebutkan  pada awal putaran dengan huruf cetak miring 

berwarna pink dan diletakkan dalam tanda (-)  
- Anda akan menemukan total st pada tiap akhir putaran dalam tanda kurung (-). 
- Perintah di antara tanda *-* artinya harus diulang sampai akhir putaran. 
- Perintah dalam tanda (-) digunakan pada st atau chainspace yang sama. 
- Perintah dalam [-] adalah pengulangan untuk beberapa st, atau berapa kali 

mengulang. is repeated over several stitches, the number of times written. 
 
Skema warna (sesuai pola) 
 

Warna saya Warna anda 
  
K787 – lightpink  
K245 - darkpink  
K010 - white  
K571 – greyblue  
K604 – dark blue  
K576 – turqoise  

 
Saya harap anda akan menyukai Aziza Mandala saya sebagaimana saya pun sangat senang 
untuk merancangnya. 
Selamat menikmati hasil rajutan anda, dan jangan kuatir apabila anda sedikit tertinggal, pola 
Aziza ini akan ada di blog saya secara gratis setelah Cal berlangsung. 
 
Yang terpenting bagi saya adalah anda senang dan bisa menikmati pola ini, dan melihat hasil 
rajutan anda. 
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 Tolong diperhatikan bahwa semua pola saya dilindungi oleh hak cipta. Pola ini milik 
saya, Anna Nilsson, dan saya akan mempertahankan hak saya. Saya berharap anda tidak 
membagikan file pdf saya dengan orang lain, sebagai gantinya arahkan saja untuk 
melihat blog saya di annavirkpanna.com. 
 

 Pada Facebook grup saya, AnnaVirkpanna's Hook Up, anda bisa menanyakan apa saja 
tentang pola saya, membagikan foto rajutan anda yang menggunakan pola saya atau hanya 
sekedar foto anda bersama penggemar AnnaVirkpanna yang lain ;)  
 

 Jangan lupa untuk menandai saya dengan hasil foto yang anda bagikan di media sosial 
dengam menggunakan #azizamandalacal dan #annavirkpanna, sehingga saya bisa dengan 
mudah melihat hasil anda.  
 
 

<3 Anna 
 


