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Side 1 

Artemesia mandala 
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Side 2 

Garn: 8/4 bomullsgarn (jeg har brukt rester fra ulike merker) 
Heklenål: 3 mm 
Størrelse: 30 cm etter blokking 

Hekleterminologi 

lm - luftmaske 
lmb - luftmaskbue 
m - maske 
kjm - kjedemaske 
fm - fastmaske 
hst - halvstav 
st - stav 
opphfmfr - opphøyd fastmaske foran 
opphstb – opphøyd stav heklet bak 
opphdstfr – opphøyd dobbelstav heklet foran 
hs opphstfr – x antall opphøyde staver heklet foran og heklet sammen 
bml - bakre maskeledd 
ho – hopp over 
pop - popcorn; 5 st i samme m, ta nålen ut av løkken, før heklenålen inn gjennom første stav 
fra forsiden, sett tilbake løkken på nålen og dra garnet gjennom, lukk med en lm (lm telles 
ikke som en m) 
pic - picot; 3 lm, kjm i førsta lm 
*-* gjenta gjennom runden eller det antall ganger som er oppgitt 
(-) hekles i samme m/lmb. 

Bra å vite 

• Avslutt hver runde med en kjm i første m. 

• Første maske på runden lages som en stående maske eller erstatt med luftmasker;  
1 fm - 1 lm, 1 hst - 2 lm, 1 st - 3 lm. 

• Totalt antall masker vises i (), beskrives på slutten av runden 

Fargeskjema 

Farge 1 - mørkegrå 
Farge 2 - lys grå 
Farge 3 - hvit 
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Side 3 

 
Mønster 
 
1. Farge 1. I en magisk ring hekles;  
*1 st, 1 lm, 1 st*, gjenta *-* 6 ganger totalt. 
(12 st, 6 1-lmb) 

2. Kjm i lmb, *(1 st, 1 lm, 1 st) i lmb, 1 st mellom de neste to st*.  
(18 st, 6 1-lmb) 

3. Kjm frem til lmb, *(1 st, 1 lm, 1 st) i lmb, ho 1 st, (1 st, 1 lm, 1 st) i st, ho 1 st*.  
(24 st, 12 1-lmb) 

4. Kjm i lmb, *5 st i lmb, 2 lm, 1 fm i neste lmb, 2 lm*.  
(30 st, 6 fm, 12 2-lmb) 

5. Farge 2. Start i første st av fem i en gruppe.  
*5 opphstb, 2 lm, pop i fm, 2 lm*.  
(30 opphstb, 6 pop, 12 2-lmb) 

6. *2 st, 3 st i neste m, 2 st, 2 st i lmb, ho pop, 2 st i lmb*. (66 st) 

7. Farge 3. Start i første m etter et pop du har hoppet over.  
*11 fm i bml, 1 opphdstfr rundt pop*.  
(66 fm, 6 opphdstfr) 

8. 1 lm, *4 fm, ho 1 m, 5 st i neste m, ho 1 m, 4 fm, 3 lm, ho opphdstfr*.  
(36 fm, 30 st, 6 3-lmb) 

9. Farge 1. Start i første fm av fire før en 3-lmb.  
*2 fm, ho 2 m, 1 opphdstfr rundt opphdstfr fra runde 7, 5 st i 3-lmb, 1 opphdstfr rundt 
samme opphdstfr fra runde 7, ho 2 fm, 2 fm, 3 lm, ho 2 st, pop i neste st, 3 lm, ho 2 st*.  
(6 pop, 12 opphdstfr, 24 fm, 30 st)  

10. *2 st, ho opphdstfr, 2 st, 3 st i neste m, 2 st, ho opphdstfr, 2 st, 3 lm, ho lmb, opphfmfr 
rundt pop, 3 lm, ho lmb*.  
(66 st, 6 opphfmfr, 12 3-lmb) 

11. Farge 2. Start i en opphfmfr.  
*fm i opphfmfr, 4 lm, ho lmb, 11 opphstb, 4 lm, ho lmb*.  
(6 fm, 66 opphstb, 12 4-lmb) 

12.  1 lm, *1 fm i fm, 3 fm i lmb, 11 fm, 3 fm i lmb*. (108 fm) 
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Side 4 

 
Runde 1-12 

13. Farge 3. Start i en valgfri m.  
*(1 st, 2 lm, 1 st) i samme m, ho 1 m*.  
(108 st, 54 2-lmb) 

14. Farge 1.  
2 st i hver lmb.  
(108 st) 

15. Farge 3. Start i første st av to i en lmb.  
*2 fm, hs2opphstfr (første beinet rundt andre st av to i samme m på runde 13, andre beinet 
rundt første st av to i neste gruppe, se bildet under)*.  
(108 fm, 54  hs2opphstfr) 
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Side 5 

 

16. *1 hst, 2 hst i neste m, 1 opphstfr rundt hs2opphstfr*.  
(162 hst, 54 opphstfr) 

17. Farge 2. Start i en opphstfr.  
*1 fm, 4 lm, ho 3 m*. 
(54 fm, 54 4-lmb) 

18. Farge 1. Start i en valgfri lmb.  
*1 fm i lmb, 2 lm, ho fm, (1 fm, 1 hst, 1 st, 1 hst, 1 fm) i neste lmb, 2 lm*.  
(81 fm, 54 hst, 27 st, 54 2-lmb) 

19. *(fm, pic, fm) i fm, 3 lm, (fm, pic, fm) i st, 3 lm*.  
(216 fm, 108 3-lmb, 54 pic)  

 
Runde 11-19 

Klipp av garnet og fest trådene. Du må blokke mandalaen din for å få det beste resultatet.  

#annavirkpanna #artemisiamandala 

<3 Anna 


