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Masketyper til Sophies Mandala (stor) del 3
• fm -fastmaske
• lm – luftmaske
• km – kædemaske
• stgm – stangmaske
• stgmf – stangmaske foran arbejdet hæklet omkring masken
• hstgm – halvstangmaske
• stgm klynge – 3 stangmasker der er hæklet sammen
• dstgmf – dobbeltstangmaske foran arbejdet hæklet om masken
• 3dstgmf – 3 dobbelt stangmaske foran arbejdet
• krebsemaske – fm hæklet i modsat retning
• popcornmaske – 5 stgm i samme maske. Tag masken af nålen. Sæt nålen i første stgm og
træk masken igennem. Afslut med en lm
• Ny maske på nålen – se foto i del 1
• # gentag mellem disse. Antal gange står efter sidste #
• () gentag mellem disse. De kommer mellem # gentagelserne. Antal gange står efter sidste )
Samme farve: Du hækler videre med samme farve garn.
Anden farve: Du hækler videre med an ny farve garn.

Sophies Mandala del 3 (stor)
Video
Runde 16
Hstgm i picoterne skal hækles i den 4. fm om 6. lm buen
Samme farve: km i næste maske, 2 lm(dette er din første hstgm) Hstgm i de næste 3 masker.(foto 1)
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 hstgm i masken efter den maske, hvor du har din km fra
forrige runde. Hstgm i de næste 3 masker (foto 1)
#1 hstgm i 2. lm i picoten fra runde 13 og den næste maske i runde 15 (foto 2)
hstgm i de næste 5 masker
dstmgf om stgmf fra runde 14 (foto 4)
Spring den næste maske i runde 15 over
2 hstgm i den næste maske (masken med pilen over på foto 5)
dstgmf om den samme stgmf fra runde 14 (foto 7)
spring over næste maske
1 hstgm i de næste 4 masker # 12 gange i alt(foto 8)
Undlad de sidste 4 hstgm i den sidste repetition (foto 9)
km i toppen af de to første km/i første hstgm
Maskeantal: 168 masker (144 hstgm og 24 dstgmf)

Runde 17
Samme farve: 1 km og 1 fm i samme maske 1 fm i de næste 4 masker
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i samme maske som km fra forrige omgang. 1 fm i de
næste 4 masker.
# 1 stgmf om picoten (markeret med pil på foto 1) fra runde 13 (foto 2 og 3)
Spring over næste maske
1 fm i de næste 6 masker (foto 4)
2 fm i næste maske (foto5)
1 fm i de næste 6 masker (foto 6)# 12 gange i alt
Udelad de sidste 5 fm i den sidste repetition
1 km i første fm
Maskeantal: 180 masker (168 fm og 12 stgmf)

I de næste tre runder kan dit arbejde komme til at bule lidt, men det retter sig i runde 21 og 22, så
bekymr dig ikke, så længe dit maskeantal passer

Runde 18
Husk at alle popcornmaskerne skal afsluttes med en lm
Samme farve: 1 km i de næste 3 masker. Du ender i den anden maske før stgmf fra forrige runde.
2 lm ( dette er din første hstgm) hstgm i den næste maske (foto 1)
Anden farve: en ny maske på nålen og hstgm i den 2. maske før din stgmf fra forrige runde. Hstgm i
næste maske (foto 1)
#1 popcornmaske i næste maske. (det er stgmf fra forrige omgang) (foto 2)
hstgm i de næste 4 masker
1dstgmf om dstgmf fra runde 16(foto 5)
Spring over næste maske (markeret med pil på foto 5)
1 hstgm i de næste to masker
2 hstgm i næste maske
1 hstgm i de næste 2 masker (foto 6)
1dstgmf om dstgmf fra runde 16 (foto 7)
Spring over næste maske
hstgm i de næste 3 masker# 12 gange i alt (foto 8)
Undlad de sidste to hstgm i sidste repetition
1 km i toppen af den første 2 lm bue/hstgm
Maskeantal: 192 masker (156 hstgm, 12 popcorn og 24 dstgmf)

Runde 19
Bemærk: der er 12 gentagelser af 16 masker. Den første af disse masker skal altid falde i popcorn
masken
Samlemasken i popcorn maskerne (markeret med pil på foto 1) springes over i denne runde .
Samme farve: 1 km i masken før popcorn masken (markeret med pil på billede 2), 3 lm (dette er din
første stgm
Anden farve: en ny maske på nålen og stgm i masken før popcorn masken (markeret med pil på
billede 2)
1 stgm i alle masker hele vejen rundt = (1 stgm i de næste 16 masker 12 gange) (foto 3 er stgm før
og efter popcorn masken)
1 km i toppen af de 3 første lm/første stgm
Maskeantal: 192 stgm

Runde 20
Samme farve: 3 lm (dette er din første stgm) 1 stgm i de næste 3 masker
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 stgm i samme maske som du har din km fra forrige
omgang. 1stgm i de næste 3 masker
# 1 3dstgmf om dstgm fra runde 18 (foto 1)
spring over næste maske i runde 19
1 stgm i de næste 10 masker (foto 2)
1 3dstgmf om dstgmf fra runde 18 (foto 3)
spring over den næste maske fra runde 19
1 stgm i de næste 4 masker (foto 4)# 12 gange i alt (Den første stgm skal sidde i den miderste stgm i
popcorn masken)
Undlad de sidste 4 stgm i sidste repetition
1 km i toppen af 3 lm buen/den første stgm
Maskeantal: 192 masker (168 stgm og 24 x 3dstgmf)

Runde 21
Samme farve: 3 lm (dette er din første stgm) 1 stgm i næste maske
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 stgm i samme maske som din km fra forrige omgang. 1
stgm i den næste.
#2 stgm i næste maske
1 stgm i de næste 3 masker (den sidste stgm skal være i stgm efter 3dstgmf fra forrige omgang)(foto
1)
2 lm
(1 stgm klynge i de næste 3 masker, (3 stgm sammen) 2 lm) 3 gange (foto 2 og 3)
1 stgm i de næste 3 masker# 12 gange i alt
Undlad de sidste 2 stgm i sidste gentagelse
1 km i den første stgm
Maskeantal: 132 masker og 48 x 2 lm-buer (96 stgm og 36 x 3 stgm klynger)

Runde 22
I denne runde samles V´et du har foran på dit arbejde.
Dit arbejde kan komme til at bule lidt, men det retter sig i næste omgang
Samme farve: 1 km og 1 fm i samme maske du er i. 1 fm i de næste 2 masker
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i samme maske hvor du har din km fra forrige omgang.
1 fm i de næste 2 masker
#3dstgmf om 3dstgmf fra omgang 20 til venstre for popcornmasken (foto 1)(til højre for
venstrehåndede)
3dstgm om 3dstgm fra omgang 20 til højre for popcornmasken (foto 2)(til venstre for
venstrehåndede)
Spring over næste maske fra omgang 21
1 fm i de næste 3 masker (foto 3)
(2 fm i hver af den 2 lm-buer og 1 fm i toppen af 3stgm klyngen) 3 gange
2 fm i den sidste 2 lm-bue (foto 4)
1 fm i de næste 4 masker# 12 gange i alt (foto 5)
Undlad de sidste 3 fm i sidste repetition
1 km i første fm
Maskeantal: 240 masker (216 fm og 24 x 3dstgmf)

Runde 23
Når du laver stgmf i denne runde, skal den omkring begge 3dstgmf fra forrige omgang. De næste to
masker fra forrige omgang springes over (foto 4)
Samme farve: 3 lm (dette er din første stgm) 1 stgm i de næste 2 masker
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 stgm i samme maske hvor du har din km fra forrige
omgang. 1 stgm i de næste 2 masker (foto 1)
#1 stgmf om begge 3dstgmf fra forrige runde (foto 2 og 3)
1 stgm i de næste 18 masker (foto 5)# 12 gange i alt
Undlad de sidste 3 stgm i sidste repetition
1 km i første stgm
Maskeantal: 228 masker (216 stgm og 12 stgmf)

Runde 24
Samme farve: 1 lm og 1 fm i samme maske som du er i. 1 fm i næste maske
Anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i samme maske som din km fra forrige runde. 1 fm i
næste maske
# 1 hstgm i de næste 2 masker (den sidste skal være i toppen af stgmf fra forrige omgang (foto 1)
1 stgmf om stgmf fra forrige runde (foto 2)
1 hstgm i de næste 2 masker (foto 3)
1 fm i de næste 15 masker# 12 gange i alt
Undlad de sidste 2 fm i sidste repetition
1 km i første fm
Luk af og hæft ender på dit arbejde
Maskeantal: 240 masker (180 fm, 48 hstgm og 12 stgmf)

Runde 25 (denne runde kan udelades)
Her kan dit arbejde godt bule lidt efterhånden som du kommer rundt, men det retter sig.
Samme og anden farve: En ny maske på nålen og 1 fm i hvilken som helst maske fra forrige
omgang.
1 krebsemaske i alle masker
1 krebsemaske er en fastmaske hæklet til højre for nålen i stedet for til venstre.
Ved rundens endelse laver du 1 krebsemaske i samme maske hvor du startede.
Luk af
Maskeantal: 240 masker

Test hæklet af Mai-Britt Mosegaard Dyreholt, Inge Maria Hansen, Ulla Stolberg Petersen og
Belinda Storm
Oversat af Tina Bak Poulsen
Evt rettelser kan skrives her. HUSK at læse det fastgjorte opslag.

