CAROUSEL MANDALA CAL - DEL 6

42. Farge 4. Fm hekles i bml. Start i andre fm etter
relstb.
*14 fm i bml, 5 lm, hopp over alle m til tredje relstb, 5
dst i tredje relstb, 5 lm, hopp over alle m til den andre
fm i neste gruppe*. Klipp av garnet.
(168 fm, 12x5 dst, 24 5-lmb)

43. Farge 3. Fm hekles i bml. Start i andre fm av 14,
etter relstb.
*12 fm i bml, 5 lm, 3 st sm i 5-lmb, 3 lm, 5 relstfr, 3 lm,
3 st m i 5-lmb, 5 lm, hopp over 1 fm*. Klipp av garnet.
(144 fm, 60 relstfr, 24x3 st sm, 24 3-lmb, 24 5-lmb)

44. Farge 2. Fm hekles i bml. Start i andre fm av 12.
*10 fm i bml, 3 lm, 3 st sm i 5-lmb, 3 lm, hopp over 3
st sm, 3 st sm i 3-lmb, 3 lm, 2 relstfr sm rundt de
første to relstfr, relstfr rundt midterste relstfr, 2 relstfr
sm rundt siste to relstfr, 3 lm, 3 st sm i 3-lmb, 3 lm,
hopp over 3 st sm, 3 st sm i 5-lmb, 3 lm, hopp over 1
fm*.
Klipp av garnet.
(120 fm, 48x3 st sm, 24x2 relstfr sm, 12 relstfr, 72 3lmb)
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45. Farge 1. Fm hekles i bml. Start i andre fm av 10.
*8 fm i bml, 3 lm, hopp over 1 fm, 3 st m i 3-lmb, 3 lm,
hopp over 3 st sm, 3 st sm i neste 3-lmb, 3 lm, hopp
over 3 st sm, 3 st sm i neste 3-lmb, 3 lm, 3 relstfr sm
rundt (2 relstfr sm, relstfr, 2 relstfr sm), 3 lm, 3 st sm i 3lmb, 3 lm, hopp over 3 st sm, 3 st sm i neste 3-lmb, 3
lm, hopp over 3 st sm, 3 st m i neste 3-lmb, 3 lm, hopp
over 1 fm*.
Klipp av garnet.
(96 fm, 72x3 st sm, 12x3relstfr sm, 96 3-lmb)

46. Farge 2. Fm hekles i bml. Start i andre fm av 8.
*6 fm i bml, hopp over 1 fm, [3 lm, 3 st sm i 3-lmb],
gjenta [-] 8 ggr tot, 3 lm, hopp over 1 fm*.
Klipp av garnet.
(72 fm, 96x3 st sm, 108 3-lmb)

47. Farge 3. Fm hekles i bml. Start i andre fm av 6.
*4 fm i bml, hopp over 1 fm, [3 lm, 3 st sm i 3-lmb],
gjenta [-] 9 ggr tot, 3 lm, hopp over 1 fm*.
Klipp av garnet.
(48 fm, 108x3 st sm, 120 3-lmb)

http://annavirkpanna.com - http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson
IG: @AnnaVirkpanna - FB: AnnaVirkpanna - FB grupp: AnnaVirkpanna’s Hook Up
* Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2020 *
Reproduksjon og publisering av bilder og tekster uten aksept fra Anna Nilsson er ikke tillatt.

Side 2

48. Farge 4. Fm hekles i bml. Start i andre fm av 4.
*2 fm i bml, hopp over 1 fm, [3 lm, 3 st sm i 3-lmb],
gjenta [-] 10 ggr tot, 3 lm, hopp over 1 fm*.
Klipp av garnet eller hekle kjm frem til punktet hvor
neste runde starter.
(24 fm, 120x3 st sm, 132 3-lmb)

49. Start i lmb mellom den første og andre gruppen av 3
st m etter de to fm. Jeg har heklet runden med feil farge
for å gjøre det lettere å vise maskene.
[1 fm i 3-lmb, 3 lm, hopp over 3 st sm], gjenta [-] 9 ggr,
2 fm sm i lmb før og etter de to fm, 3 lm, hopp over 3 st
sm*.
(12x2 fm sm, 108 fm, 120 3-lmb)

50. Jeg har heklet runden med feil farge på garnet for å
gjøre det lettere å vise maskene.
Kjm i lmb. *[(1 fm, 3 lm, 1 fm) i 3-lmb, 2 lm, hopp over
fm], gjenta [-] 8 ggr, 1 fm i lmb, 2 lm, kjm i 2 fm sm,
3pic, kjm i samme 2 fm sm, 2 lm, 1 fm i lmb, 2 lm, hopp
over fm*.
(216 fm, 96 3-lmb, 132 2-lmb, 12x3pic)
Klipp av garnet og fest trådene.
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Jag rekommenderar att du blockar din mandala för att få den slät och fin.
#annavirkpanna #carouselmandalacal
Tenk på at mine mønster er copyrightbeskyttet. Dette mønsteret tilhører meg, Anna
Nilsson, og jeg har alle rettigheter til det. Jeg ber om at du ikke deler mine mønster/pdf:er
med andre, henvis dem istedet til mønsteret på bloggen min annavirkpanna.com.
I min Facebook-gruppe, AnnaVirkpanna's Hook Up, er alle velkommen til å dele bilder av
det dere lager av mine mønster, stille spørsmål om mønster osv.
<3 Anna
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