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Mayflower Mandala 

 

Garn: Falkgarn Emma 8/4 (100g ≈ 340m) 

A: Gul, fg 982, ca 25 g 

B: Lys grå, fg 980, ca 17 g 

C: Lys grønn, fg 981, ca 15 g 

Heklekrok: 2,5 mm (Bruk gjerne 3,0 mm dersom du hekler stramt) 

Størrelse: ca 30 cm i diameter etter blokking 
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Maskeforklaringer  

m maske 

kjm kjedemaske 

lm luftmaske 

lmb luftmaskebue 

fm fastmaske 

sm sammen 

st stav 

hst halvstav 

oppfmf opphøyd(opp) fastmaske(fm), heklet fra forsiden(f)   

Se nærmere info om opphøyde masker under 

oppfmf sm opphøyd fastmaske, heklet fra forsiden og sammen med angitt maske  

opphstf opphøyd halvstav, heklet fra forsiden  

opphstb opphøyd halvstav, heklet fra baksiden 

oppstf opphøyd stav, heklet fra forsiden  

oppstf sm opphøyd stav, heklet fra forsiden og sammen med angitt maske 

oppstf gr flere opphøyde staver heklet fra forsiden og i samme maske (gruppe) 

oppdbstf opphøyd dobbelstav (2 kast på kroken), heklet fra forsiden  

bml bakre maskeledd 

fml fremre maskeledd 

pop popcorn Hekle 5 st i samme m. Ta kroken ut av løkken, stikk den inn i den 

første av de fem stavene, plukk opp løkken igjen og dra gjennom. Lås masken 

med 1 lm (lm regnes ikke som en egen m) 

Lpop lite popcorn         Hekle 5 hst i samme m. Deretter som popcorn 

picot 3 lm, 1 kjm i første lm  

ggr ganger 

* - * gjenta det som angis mellom stjernene 

{ - } gjenta antall ganger som angitt 
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[ - ] hekle i samme m 

 

Opphøyde masker – også kjent som relieffmasker – lages ved å stikke kroken 

rundt stammen på en maske på raden nedenfor, enten fra forsiden eller baksiden. 

Du fullfører masken på vanlig måte som angitt, enten som fastmaske, halvstav, 

stav eller dobbeltstav. Benevnelsen op står for opphøyd maske, fm, hst, st og 

dbst viser til type maske som skal hekles opphøyd, mens f eller b viser til om 

masken skal hekles fra forsiden eller baksiden. For eksempel vil da ”opphstb” 

bety opphøyd halvstav som hekles fra baksiden.  

 

Kjekt å vite 

 Første m på runden lages som en stående m, eller erstattes av: 

fm 1 lm 

hst 2 lm 

st 3 lm 

 Avslutt hver runde med et usynlig feste (”invisible join”) eller 1 kjm i 

første m 

 Fargekode (A-C som beskrevet over) angis i starten av hver runde 

 Antall masker angis i parantes () etter hver runde 

 Jeg anbefaler at du blokker arbeidet ditt når du er ferdig, for å få det beste 

resultatet 
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6 lm, fest til en ring med en kjm i første lm 

 

Runde 1 (A): *1 st, 1 lm* 12 ggr om ringen (12 st, 12 lmb) 

Runde 2 (A): lag en kjm i lmb, 2 fm i hver lmb (24 fm) 

Runde 3 (A): *2 st, 2 lm* (24 st, 12 lmb) 

Runde 4 (A): 1 fm i hver st, 2 fm i hver lmb (48 fm) 

Runde 5 (B): Start i en valgfri m. Hekles i bml. *3 hst, 2 hst i neste m* (60 hst) 

Runde 6 (A): Start i en valgfri m. Hekles i fml. 1 fm i hver m (60 fm) 

 

 

 

 

 

 

 

Runde 7 (C): Start i en valgfri m. Hekles i bml fra 5. runde. *5 st, 2 lm* (60 st, 

12 lmb) 
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Runde 8 (A): Start i en valgfri lmb, *Pop i lmb, 3 lm, hopp over 2 st, 1 fm i 

neste m, 3 lm, hopp over 2 st* (12 pop, 24 lmb, 12 fm) 

Runde 9 (B): Start i en lmb etter pop, *[1 fm, 1 hst, 1 st] i lmb, 2 lm, [1 st, 1 hst, 

1 fm] i neste lmb, 1 oppfmf rundt pop* (24 fm, 24 hst, 24 st, 12 lmb, 12 oppfmf) 

Runde 10 (A): Start i en valgfri lmb, *1 pop i lmb, 4 lm, 1 fm i oppfmf, 4 lm* 

(12 pop, 24 lmb, 12 fm) 

Runde 11 (C): Start i en lmb etter pop, *4 st i lmb, 4 st i neste lmb, 2 lm* (96 st, 

12 lmb) 

Runde 12 (B): Start i første st etter en lmb, *8 opphstb, 1 fm i lmb, 1 oppdbstf 

rundt pop i runde 10, 1 fm i samme lmb som forrige fm* (96 opphstb, 24 fm, 12 

oppdbstf) 

 

 

 

 

 

 

 

Runde 13 (A): Start i første opphstb etter en fm, *8 st, 1 lm, hopp over fm, 3 

oppstf sm rundt oppdbstf, 1 lm, hopp over fm* (96 st, 24 lmb, 12 oppstfgr) 

Runde 14 (C): Start i første st etter en lmb, *8 fm i bml, 1 fm i lmb, 1 opphstf 

rundt oppstfgr fra forrige runde, 1 fm i lmb* (120 fm, 12 opphstf) 

Runde 15 (B): Start i valgfri opphstf, *[2 st, 2 lm, 2 st] i opphstf, 2 lm, hopp 

over 4 m, 2 st i neste m, 2 lm, 2 st i neste m, 2 lm, hopp over 4 m* (96 st, 48 

lmb) 
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Runde 16 (A): Start i en lmb mellom 2 st heklet i en opphstf (se bilde), * [{1 st, 

1 lm} 6 ggr, 1 st] i lmb, hopp over 2 st, 1 fm i lmb, 2 lm, hopp over 2 st, 1 pop i 

lmb, 2 lm, hopp over 2 st, 1 fm i lmb, hopp over 2 st* (84 st, 12 pop, 24 fm, 72 

1-lmb, 24 2-lmb) 

Runde 17 (C): Start i første av 7 st, * {1 st i st, 1 lm} 3 ggr, [1 st, 1 lm, 1 st] i 

neste st, {1 lm, 1 st i st} 3 ggr (=8 st), 2 lm, 1 opfmf om pop, 2 lm* (96 st, 12 

oppfmf, 84 1-lmb, 24 2-lmb) 

Runde 18 (C): * {1 st i st, 2 lm} 7 ggr, 1 st i st, 1 fm i oppfmf* (96 st, 84 lmb, 

12 fm) 

Runde 19 (A): Start i første st av 8, * {3 oppstf sm rundt st fra forrige runde, 2 

st i lmb} 7 ggr, 3 oppstf sm rundt st fra forrige runde, hopp over fm* (96 

oppstfgr, 168 st) 

 

 

 

 

 

 

 

Runde 20 (B) : Start i første st av to staver fra forrige runde, * {2 fm, 1 oppfmf 

rundt oppstfgr fra forrige runde} 6 ggr, 2 fm, 2 opfmf sm rundt de 2 påfølgende 

oppstfgr* (168 fm, 72 oppfmf, 12 oppfmf sm)  

Runde 21 (C): Start i valgfri oppfmf sm fra forrige runde, *1 Lpop i oppfmf sm, 

hopp over 1 m, 9 fm i bml, picot, 9 fm i bml, hopp over 1 m*(12 Lpop, 216 fm, 

12 picot) 

Klipp av garnet. Fest alle tråder. Blokk ditt ferdige arbeid. 

 

Hvis du deler ditt arbeid i sosiale media, husk å henvise til mønsteret mitt. Tagg meg gjerne 

med @virklust eller #virklust slik at jeg får se det fine arbeidet ditt! 


