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Side 1 

Aziza Mandala Cal - Del 6 
Oversat af Gunvor Madsen. 

43. (K010) *2 dst i den m du spro på forr omg (foran lmb), 1 relhst ff om st*, gentag *-* omg 
ud. Afslut med en km i første m. Klip garnet. (288 dst, 144 relhst ff) 
 
44. (K571) Begynd i den første af 2 dst. *1 relfm ff om dst, 1 relfm ff om næste dst, 1 fm i 
relhst*, gentag *-* omg ud. Afslut med en km i første m. (144 fm, 288 relfm ff) 
 
45-46. 1 lm, 1 fm i samme m. Fortsæt med 1 fm i hver m omg ud. Afslut med en km i første 
fm. Klip garnet. (432 fm) 
 

   
 
47. (K787) Begynd i valgfri maske. Hækles i bmb. *3 st sm over næste tre m, 2 lm, spro 1 m*, 
gentag *-* omg ud. Afslut med en km i toppen af første 3 st sm. Klip garnet. (108 stgr, 108 2-
lmb) 
 
48. (K245) Begynd i valgfri m, der blev spro på omg 47, der hækles foran omg 47. *3 st sm i 
den m der blev spro m, 3 lm, 1 relfm ff om de 3 st sm på forr omg, 3 lm*, gentag *-* omg ud. 
Afslut med en km i toppen af første st sm. Klip garnet. (108 stgr, 216 3-lmb, 108 relfm ff) 
 
49. (K576) Hækles i 2-lmb på omg 47, bagved omg 48. 3 dst i hver lmb omg ud. Afslut med en 
km i første dst. Klip garnet. (324 dst) 
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Side 2 

   
 
Efter omg 49 måler min Aziza 54 cm. 
 

 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 


