I samarbeid med

Dahlia Mandala
No. 1005-184-4013

Garn: Rainbow Organic 8/4
Heklenål: 2,5 mm
Størrelse: ca: 26 cm
Maskeforklaring: Finnes helt i nederst i oppskriften
Kjøp garn til oppskriften her:
http://shop.hobbii.no/dahlia-mandala
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Mandalaen kan lages i akkurat den fargekombinasjon, man selv har lyst til, eller man kan la seg
inspirere av de fine fargeforslag, som finnes nedenfor i denne oppskriften. God fornøyelse!

Oppskrift:
1.omg. Lag opp 5 lm med farge X og samle dem til en ring med 1 km i første lm.
2.omg. *1 stv, 1 lm omkring ringen*, gjenta *til* 12 ganger, avslutt omgangen med 1 km i første stv
maske, bryt garnet og skift til farge X.
3.omg. *3 stv sm omkring lm buen, 2 lm* gjenta *til* 12 ganger, avslutt omgangen med 1 km i
toppen av første stv maske gr, bryt garnet og skift til farge X.

4. omg. *(2 stv maske sm + 1 lm + 2 stv maske sm) omkring lm buen, 1 lm* gjenta *til* 12 ganger,
avslutt omgangen med 1 km i toppen av første stv maske gr, bryt garnet og skift til farge X.
5. omg. *2 stv maske omkring lm buen, 1 lm* gjenta *til* 24 ganger, avslutt omgangen med 1 km i
første stv maske, bryt garnet og skift til farge X.
6.omg. *(1 stv maske + 2 lm + 1 stv maske) omkring lm buen* gjenta *til* 24 ganger, avslutt
omgangen med 1 km i første stv maske, bryt garnet og skift til farge X.
7.omg. *(2 stv maske sm + 2 lm + 2 stv maske sm) omkring lm buen* gjenta *til* 24 ganger, avslutt
omgangen med 1 km i toppen av første stv maske gr, bryt garnet og skift til farge X.
8.omg. *(2 stv maske sm + 2 lm + 2 stv maske sm) omkring lm buen, (2 stv maske sm + 3 lm + 2
stv maske sm) omkring neste lm bue* gjenta *til* 12 ganger, avslutt omgangen med 1 km i toppen
av første stv maske gr, bryt garnet og skift til farge X.
9.omg. *(2 stv maske sm + 1 lm + 2 stv maske sm + 3 lm + 2 stv maske sm + 1 lm + 2 stv maske
sm) omkring 3lm buen, (2 fm + 2 lm + 2 fm) omkring neste lm bue* gjenta *til* 12 ganger, avslutt
omgangen med 1 km i toppen av første stv maske gr, bryt garnet og skift til farge X.
10.omg. Start i en 3 lm bue. *(3 hstv maske + 2 lm + 3 hstv maske) omkring 3 lm buen, 3 hstv
maske omkring neste lm bue, 1 boblemaske omkring lm buen mellom fm fra forrige runde, 3 hstv
maske omkring neste lm bue* gjenta *til* omgangen ut og avslutt omgangen med 1 km i første hstv
maske, bryt garnet og skift til farge X.
11.omg. *(2 hstv maske + 1 lm + 2 hstv maske) omkring lm buen, 6 hstv i bakerste maskeledd, 1
2
Design av Camilla Lindberg til Hobbii.no - Copyright © 2018 - Alle rettigheter forbeholdes.

RstR omkring boblemasken fra forrige omgang, 6 hstv i bakerste maskeledd* gjenta *til* omgangen
ut, avslutt omgangen med 1 km i første hstv maske, klipp av garnet.
Fargeforslag:

Fargeforslag A:
Natur (02), Lys Aprikos (03), Lys Lime (17), Mint (24), Babyblå (32), Lys Lilla (41), Lys Laks (48)

Fargeforslag B:
Lys Aprikos (03), Terracotta (45), Gamelrosa (46), Bordeaux (60)

3
Design av Camilla Lindberg til Hobbii.no - Copyright © 2018 - Alle rettigheter forbeholdes.

Fargeforslag C:
Lys Aprikos (03), Mint (24), Babyblå (32), Lys Fersken (42), Baby Lyserød (43), Lys Laks (48), Koral
(51), Fersken (52), Sart Gul (53)

Fargeforslag D:
Mint (24), Aubergin )36), Lilla (39), Rosa (40), Lyserød (44), Gammelrosa (46)

Luftmaske (lm): lag en løkke rundt heklenålen, *lag et kast med garnet rundt nålen,
trekk garnet med gjennom løkken* gjenta *til* til antall ønsket luftmasker.
Kjedemaske (km): Stikk nålen ned i angitt maske, lag et kast rundt nålen og trekk
garnet gjennom masken og igjennom løkken på nålen.
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Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i angitt maske, lag et kast med garnet rundt nålen og
trekk garnet gjennom masken, kast med garnet rundt nålen igjen og trekk garnet
gjennom begge masker på nålen.
Halvstavmaske (hstv): Kast garnet rundt nålen, stikk nålen ned i angitt maske og
trekk garnet gjennom masken, kast garnet rundt nålen igjen og trekk garnet gjennom
de tre masker på nålen.
Stavmaske (stv): Kast garnet rundt nålen, stikk nålen ned i angitt maske, trekk garnet
gjennom masken, kast garnet rundt nålen igjen, trekk garnet gjennom 2 masker, kast
garnet rundt nålen igjen og trekk garnet gjennom de to siste masker på nålen.
Dobbeltstavmaske (dblst):  Kast garnet 2 ganger rundt nålen, stikk nålen ned i angitt
maske, trekk garnet gjennom masken, kast garnet rundt nålen igjen, trekk garnet
gjennom 2 masker, kast garnet rundt nålen igjen, trekk garnet gjennom 2 masker, kast
garnet rundt nålen enda en gang og trekk garnet gjennom de siste 2 masker på nålen.
Stavmasker/dobbelt stavmasker sammen (stv/dblst sm): Hekle det angitte antall
stv/dblst i samme maske men vent med det siste gjennomtrekk av garnet på hver
stv/dblst. Ved siste stv/dblst trekkes garnet gjennom alle masker på heklenålen, avslutt
stv/dblst gruppen med en lm.
Boblemaske: 5 halvstavmasker sammen i samme maske. *lag kast rundt heklenålen,
stikk nålen ned i angitt maske, trekk garnet opp til ca. 1 cm* gjenta *til* 5 ganger, du
har nå 11 masker på heklenålen, kast rundt nålen igjen og trekk garnet gjennom alle
11 masker på nålen, avslutt boblemaske med 1 lm..
Relieff fastmaske rettside/forfra (RfmR): Stikk nålen ned forfra omkring angitt maske
(masken skal ligge over heklenålen) kast garnet rundt nålen, trekk garnet opp til nålen,
kast garnet rundt nålen igjen, trekk garnet gjennom de 2 maskene.
Relieff halvstavmaske rettside/forfra (RhstvR): Slå garnet om hæklenålen, stik
nålen ned forfra omkring angivet maske (masken skal ligge over hæklenålen), slå
garnet om nålen igen, træk garnet op til nålen, slå garnet om nålen endnu en gang og
træk garnet gennem alle 3 masker på nålen.
Relieff stavmaske rettside/forfra (RstR): Kast garnet rundt heklenålen, stikk nålen
ned forfra omkring angitt maske (masken skal ligge over heklenålen), kast garnet rundt
nålen igjen, trekk garnet opp til nålen, du har nå 3 masker på heklenålen, kast garnet
rundt nålen, trekk garnet gjennom de 2 første maskene, kast garnet rundt nålen igjen,
trekk garnet gjennom de siste 2 maskene på heklenålen.
Lm bue: Luftmaskebue
Stv maske gr: Stav maske gruppe
pikot: 3 lm, 1 km i første lm.
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