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Side 1 

Aziza Mandala Cal - Del 8 
Oversat af Gunvor Madsen. 
 
59. (K571) Begynd i lmb i en v-maska. *pop i lmb, 1 lm, 5 relfm bf, 1 lm*, gentag *-* omg ud. 
Afslut med en km i første pop. Klip garnet. (54 pop, 270 relfm, 108 1-lmb) 

60. (K576) Begynd i den første relfm af 5. *5 st, 1 st i lmb, spro pop, 1 st i lmb*, gentag *-* 
omg ud. Afslut med en km i første st. (378 st) 

61. *6 st, 2 st i næste m*, gentag *-* omg ud. Afslut med en km i første st. (432 st) 

   

62. (K245) Begynd i valgfri maske. 1 relst bf om hver m omg ud. Afslut med en km i første m. 
(432 relst bf) 

63. 1 st i hver m omg ud. Afslut med en km i første st. (432 st) 

64. (K010) Hækles i bmb. Begynd i valgfri m. 1 fm i bmb i hver m omg ud. Afslut med en km i 
første fm. (432 fm) 
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Side 2 

65. 1 lm, *1 fm, 1 hst, 1 st, pic, 1 st, 1 hst, 1 fm, 2 lm, spro 1 m, 1 km i næste m, 1 lm, spro 1 
m*, gentag *-* omg ud. Afslut med en km i første fm. (48 pic, 48 km, 96 fm, 96 hst, 96 st, 96 
2-lmb) 

   

Min færdige Aziza måler 76 cm.  

Jeg håber virkelig at du har haft det lige så sjovt under denne CAL, som jeg har haft det. 
Tusind tak til alle jer som har deltaget og skapt jeres egne smukke mandalaer. Et stort tak til 
mine testere og oversættere <3 Uden jer havde der ikke været en CAL! 

 
 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 

  


