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Sida 1 

Hollyhocks mandala 

Garn: Scheepjes Catona i 6 farger  
Heklenål: 3.0 mm 
Størrelse: ca. 30 cm etter blokking 

Hekleterminologi 

m - maske 
kjm - kjedemaske 
lm – luftmaske 
lmb - luftmaskebue 
fg - forrige 
ho - hopp over 
r - runde 
fm – fastmaske 
hst - halvstav 
st – stav 
dst - dobbelstav 
bml - bakre maskeledd 

relfmfr - relief fastmaske fra forsiden 
relfmb - relief fastmaske fra baksiden 
relhstfr - relief halvstav fra forsiden 
relhstb - relief halvstav fra baksiden 
relstfr - relief stav fra forsiden 

3 relstfr sm - 3 relief staver heklet sammen fra forsiden og rundt angitt m 
3 reldstfr sm - 3 relief dobbelstaver heklet sammen fra forsiden rundt angitt m 

pop - popcorn; 5 st i samme m, ta nålen ut av løkken, putt nålen i første st, hekt tilbake 
løkken på nålen, dra gjennom, avslutt med 1 lm (lm telles ikke som en egen m). 

puff - puffmaske; *kast, putt nålen i angitt maske, hent garnet og trekk gjennom masken, dra 
opp løkken til høyden av en stav*, gjenta *-* til du har 9 løkker på nålen, kast og dra 
gjennom alle løkkene. Avslutt med en lm (lm telles ikke som en m). 

pic - picot; 3 lm, kjm i første lm. 
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Sida 2 

*-* - gjenta runden ut eller angitt antall ggr 
(-) - hekles i samme m/lmb 

 
Bra å vite 

- På slutten av hver runde oppgis totalt antall masker i parentes (-). 
- Første maske på runden hekles som en stående maske eller erstattes med lm slik;  

1 lm = fm, 2 lm = hst, 3 lm = st, 4 lm = dst. 
- Avslutt hver runde med en kjm i første m om ikke annet er beskrevet. 

 
Fargeskjema  

Farge 1 - Bridal White (105)  Farge 2 - Tropic (253)   
Farge 3 - Dark Teal (401)   Farge 4 - Mercury (074)  
Farge 5 - Chrystalline (385)   Farge 6 - Jade (514) 

 
Mønster  

1. Farge 1. 12 st i en magisk ring. (12 st) 

2. Farge 2. Start i valgfri m.  
*4 st i samme m, 3 lm, ho 1 m*.  
(24 st, 6x 3-lmb) 

3. Farge 1. Start i første st av fire i samme m.  
*4 fm, puff i m du hoppet over på fg r (foran lmb)*.  
(24 fm, 6 puff) 

4. Hekles i bml. *4 fm, 2 fm i puff*. (36 fm) 

5. Farge 3. Start på baksiden av arbeidet i en lmb fra 
r 2.  
*4 st i lmb på r 2, 2 lm, 1 fm i bml i tredje fm på r 4, 2 
lm*. 
(6 fm, 24 st, 12x 2-lmb)  
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Sida 3 

6. Kjm frem til og i lmb.  
*2 fm i lmb, 2 lm, ho fm, 2 fm i lmb, ho 2 m på r 4 (fra m som fm på r 5 er heklet i), 3 st i 
neste m (ovenfor en puff)*. 
(18 st, 24 fm, 6x 2-lmb) 

 

7. Farge 4. Start i en lmb. *5 st i lmb, 4 st i st på r 5 (på baksiden av arbeidet)*. (6x 5 st, 24 st) 

 

8. Hekles i bml. *2 fm, 2 fm i neste m (den tredje st av fem i en gruppe), 6 fm*. (60 fm) 

9. Farge 5. Hekle på baksiden av arbeidet, i runde 5, start i den første fm etter en lmb (se 
hvor heklenålen er plassert på første bildet nedenfor). Nålene på siste bilde viser maskene 
som skal hekles i. 
*5 st i fm etter en lmb på r 5, ho alle m frem til fm før neste lmb på r 5, 5 st i fm før en lmb 
på r 5, relfmb rundt den tredje st av fem st på r 7*.  
(12x 5 st, 6 relfmb) 
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Sida 4 

   

  

10. *5 fm, 3 reldstfr sm rundt de tre st på r 6, 6 fm*. (6x3 reldstfr sm, 66 fm) 

 

11. Hekle i bml. *5 fm, relstfr rundt 3 reldstfr sm, 6 fm*. (66 fm, 6 relstfr) 
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Sida 5 

12. Farge 1. Start i m etter en relstfr. Hekle i bml.  
*6 fm, relstfr rundt relfmb på r 9, 6 fm (den sjette fm hekles i relstfr på r 11), 1 relstfr rundt 
relstfr på r 11 (som er heklet rundt 3reldstfr sm på r 10*. (72 fm, 12 relstfr) 

13. Farge 6. Start i m etter relstfr som fører til 3 reldstfr sm.  
*3 fm, pop i neste m, 3 fm (siste m hekles i relstfr), relhstfr rundt relstfr på fg r*.  
(12 pop, 12 relhstfr, 72 fm) 

14. Farge 4. Start i første m fra fg r.  
*3 fm i bml, relfmfr rundt pop, dst i første fm av to i samme m på r 8 (se bildet nedenfor), 3 
fm i bml, relfmfr rundt relhstfr på fg r, 3 fm i bml, dst i samme fm på v 8 (se bildet nedenfor), 
relfmfr rundt pop, 3 fm i bml, relfmfr rundt relhstfr på fg r*.  
(72 fm, 12 dst, 24 relfmfr) 

 

15. Farge 1. 1 fm i hver m r rundt. (108 fm) 

16. *1 fm, ho 2 m, 5 st i neste m, ho 2 m*. (18 fm, 18x5 st) 

17. Farge 2. Start rundt første st av fem i en gruppe.  
*5 relhstb, 3 st i fm*. (90 relhstb, 54 st) 

18. Farge 4. Start i første relhstb etter tre staver. *5 fm, 3 relstfr*. (90 fm, 54 relstfr) 

19. Kjm frem til andre fm av fem. *4 fm i bml, 5 lm, ho 3 relstfr+1 fm*. (72 fm, 18x 5-lmb) 

20. Farge 3. Start i en lmb.  
*3 hst i 5-lmb, 3 relstfr sm rundt de tre relst fra r 18, 3 hst i samme 5-lmb, ho 1 m, 2 fm, ho 1 
m*.  
(18x3 relstfr sm, 108 hst, 36 fm) 
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Sida 6 

 

21. Farge 1. Start i første fm av to. *5 st, relstfr rundt 3 relstfr sm, ho 1 hst, 2 st*.  
(126 st, 18 relstfr) 

22. *1 fm, (3 st, 2 lm, 3 st) i neste m, 6 fm (den fjerde fm havner i relstfr)*.  
(126 fm, 18x3 st, 2 lm, 3 st) 

23. Farge 6. Start i en lmb. *1 fm i lmb, 2 lm, ho 3 st+1 fm, 5 st i bml, 2 lm, ho 1 fm+3 st*.  
(18 fm, 90 st, 36x 2-lmb) 

24. Farge 5. Start rundt andre st av fem. *3 relhstfr, 3 lm, ho 1 st+lmb, (2 st, pic, 2 st) i fm 
(hekle stavene mellom de to beina på fm), 3 lm, ho lmb+1 st. 
(54 relhstfr, 36x 3-lmb, 18x2 st+pic+2 st) 

Klipp av garnet og fest trådene.  

   

#annavirkpanna #hollyhocksmandala     <3 Anna  


