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 All Colors Mandala 

 

Design af Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Oversat til dansk af Sannah Nygaard 

 

 

Denne opskrift er kun til personligt brug. 
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Materialer: 
 

Garn:  

 

Ca 55 g totalt af garnet Scheepjes Catona (100% merceriseret bomuld; 50 g/125 m) eller 

Scheepjes Cotton 8 (100% bomuld; 50 g/170 m) i forskellige farver. 

 

Denne opskrift fungerer bedst med mange forskellige farver, og det er perfekt at anvende 

små garnrester fra andre projekter.  

 

Hæklenål: 3,0 mm og 3,5 mm. 

 

Maskemarkør 

Stoppenål 

Saks 

 
 

Størrelse og form: 
 

All Colors Mandala har en rund form og hækles i rækker. 

 

Hvis du bruger samme garn og hæklenål som i opskriften bliver mandalaen ca 30 cm i 

diameter. 
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Forkortelser: 
 

M – maske/masker 

Lm – luftmaske 

Km – kædemaske 

Fm - fastmaske 

Stm – stangmaske 

Lmb - luftmaskebue  

Bml – bagerste maskeled 

Næ – næste 

SPO – spring over 

Tom – til og med 

Inv join – invisible join * 

 

Masker markerade med en * findes beskrevet i mine Maskbeskrivningar, hvilket altid 

findes tilgængelige på min blogg, mijocrochet.se. 

 

 

Tips: 
 

• 2 lm i begyndelsen af en række regnes som 1 stm.  

• 4 lm i begyndelsen af en række regnes som 1 stm + 2 lm. 

• Masker i ( ) gentages så mange gange som angives efter parentesen.  

• Masker i [ ] gentages så mange gange som angives efter hakparentesen. 

• Masker i | | efter hver række angiver hvor mange masker  du skal have hæklet når 

rækken er færdig. 
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Opskrift: 
 

Start:  

 

Med hæklenål  3,0 mm. 

 

4 lm, km i den 4. lm fra hæklenålen for at lave en ring. 

 

 

 

 

 

 
 

Række 1:  

 

2 lm (regnes som 1 stm, nu og igennem hele opskriften), 

11 stm i lm-ringen du lige har lavet, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

|12 stm| 

 

 
 

Række 2:  

 

Sæt din nye farve garn i en stm, eller: hvis du bruger 

samme farve er du allerede i den rigtige maske. 

 

2 lm, 1 stm i samme stm,  

(2 stm i næ stm) 11 gange, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

|24 stm| 
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Række 3:  

 

Sæt din nye farve garn i en stm, eller: hvis du bruger 

samme farve er du allerede i den rigtige maske. 

 

2 lm, 1 stm i samme stm,1 stm i næ stm,  

(2 stm i næ stm,1 stm i næ stm) 11 gange, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

|36 stm| 

 
 

Række 4:  

 

Sæt din nye farve garn i en stm, eller: hvis du bruger samme farve er du allerede i den 

rigtige maske. 

 

4 lm (regnes som 1 stm + 2 lm, nu og igennem hele opskriften), SPO 1 stm,1 stm i næ 

stm,  

(2 lm, SPO 1 stm,1 stm i næ stm) tom den næstsidste stm,2 lm, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip garnet. 

 

|18 stm,18 2-lmb| 
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Række 5: 

 

OBS! Denne række hækles bagom række 4 og i række 3. 

 

Sæt din nye farve til i en ledig stm i række 3, 

 

4 lm, 1 stm i næ ledige stm i række 3, 

(2 lm, 1 stm i næ ledige stm i række 3) tom den sidste ledige stm i række 3, 2 lm, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

|18 stm,18 2-lmb| 
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Række 6: 

 

Sæt din nye farve til i en stm i række 4 og 2-lmb bagom, eller: hvis du bruger samme 

farve, hækles 1 lm (regnes ikke som en maske), km i næ stm i række 4 og 2-lmb bagom. 

 

2 lm, 2 stm i næ 2-lmb i række 4 og stm bagom , 

(1 stm i næ stm i række 4 og 2-lmb bagom, 2 stm i næ 2-lmb i række 4 og stm bagom ) 

tom den sidste 2-lmb i række 4, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

Kanterne på mandalaen kan bue lidt op efter denne række, det vil rette sig efter næste 

række. 

|54 stm| 
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Række 7:  

 

Sæt din nye farve garn i en stm, eller: hvis du bruger 

samme farve er du allerede i den rigtige maske. 

 

2 lm, 1 stm i samme stm,1 stm i næ 2 stm,  

(2 stm i næ stm,1 stm i næ 2 stm) tom den sidste stm,  

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

|72 stm| 

 
 

Række 8 (som række 4): 

 

Sæt din nye farve garn i en stm, eller: hvis du bruger samme farve er du allerede i den 

rigtige maske. 

 

4 lm, SPO 1 stm,1 stm i næ stm,  

(2 lm, SPO 1 stm,1 stm i næ stm) tom den næstsidste stm, 2 lm, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip garnet. 

 

|36 stm, 36 2-lmb| 

 
 

Række 9 (som række 5): 

 

Obs: Denne række hækles bagom række 8 og i række 7. 

 

Sæt din nye farve til i en ledig stm i række 7, 

 

4 lm, 1 stm i næ ledige stm i række 7, 

(2 lm, 1 stm i næ ledige stm i række 7) tom den sidste ledige stm i række 7, 2 lm, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

|36 stm, 36 2-lmb|  
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Række 10 (som række 6): 

 

Tips: Grunden i denne række er: (1 stm i næ m, 2 stm i næ m) 

 

Sæt din nye farve til i en stm i række 8 og 2-lmb bagom, eller: hvis du bruger samme 

farve, hækles 1 lm (regnes ikke som en maske), km i næ stm i række 8 og 2-lmb bagom.  

 

2 lm, 2 stm i næ 2-lmb i række 8 og stm bagom , 

(1 stm i næ stm i række 8 og 2-lmb bagom, 2 stm i næ 2-lmb i række 8 og stm bagom ) 

tom den sidste 2-lmb i række 8, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

Kanterne på mandalaen kan bue lidt op efter denne række, det vil rette sig efter næste 

række. 

 

|108 stm| 

 
 

Række 11:  

 

Sæt din nye farve garn i en stm, eller: hvis du bruger 

samme farve er du allerede i den rigtige maske. 

 

2 lm, 

(1 stm i næ stm) tom den sidste stm,  

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Tag hæklenålen ud og sæt en maskemarkør i løkken, eller 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

|108 stm| 
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Række 12: 

 

Med hæklenål 3,5 mm. 

 

Stik hæklenålen i en stm i række 10, pluk og tilsæt din nye farve. 

Hold garnet bagom mandalaen når du hækler denne række. 

 

(1 km i næste stm) tom den sidste stm,  

inv join. 

 

|108 sm| 

 

 

 
 

Række 13 (som række 4): 

 

Med hæklenål 3,0 mm. 

 

Sæt din nye farve til i en stm i række 11, eller: tag maskemarkøren ud og træk den forrige 

farve op. 

 

4 lm, SPO 1 stm,1 stm i næ stm,  

(2 lm, SPO 1 stm,1 stm i næ stm) tom den næstsidste stm,2 lm, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip garnet. 

 

|54 stm, 54 2-lmb| 
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Række 14 (som række 5): 

 

Obs: Denne række hækles bagom række 13 og i række 11. 

 

Sæt din nye farve til i en ledig stm i række 11, 

 

4 lm, 1 stm i næ ledige stm i række 11, 

(2 lm, 1 stm i næ ledige stm i række 11) tom den sidste ledige stm i række 11, 2 lm, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

|54 stm, 54 2-lmb| 

 
 

Række 15:  

 

Tips: Grunden i denne række er: (1 stm i næ 5 m, 2 stm i 

næ m). 

 

Sæt din nye farve til i en stm i række 13 og 2-lmb bagom, 

eller: hvis du bruger samme farve, hækles 1 lm (regnes 

ikke som en maske), km i næ stm i række 13 og 2-lmb 

bagom.  

 

2 lm, (1 stm i næ 2-lmb i række 13 og stm bagom, 1 stm i næ stm i række 13 og 2-lmb 

bagom) 2 gange, 2 stm i næ 2-lmb i række 13 og stm bagom, 

[1 stm i næ stm i række 13 og 2-lmb bagom, (1 stm i næ 2-lmb i række 13 og stm bagom, 

1 stm i næ stm i række 13 og 2-lmb bagom) 2 gange. 2 stm i næ 2-lmb i række 13 og stm 

bagom ] tom den sidste 2-lmb i række 13, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

|126 stm| 
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Række 16:  

 

Sæt din nye farve garn i en stm, eller: hvis du bruger 

samme farve er du allerede i den rigtige maske. 

 

2 lm, 1 stm i næ 5 stm,2 stm i næ stm,  

(1 stm i næ 6 stm,2 stm i næ stm) tom den sidste stm,  

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Tag hæklenålen ud og sæt en maskemarkør i løkken, eller 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

|144 stm| 

 
 

Række 17 (som række 12): 

 

Med hæklenål 3,5 mm. 

 

Stik hæklenålen i en stm i række 15, pluk og tilslut din nye farve. 

Hold garnet bagom mandalaen når du hækler denne række. 

 

(1 km i næste stm) tom den sidste stm,  

inv join. 

 

|144 sm| 
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Række 18 (som række 4): 

 

Med hæklenål 3,0 mm. 

 

Sæt din nye farve til i en stm i række 16, eller: tag maskemarkøren ud og træk den forrige 

farve op. 

 

4 lm, SPO 1 stm,1 stm i næ stm,  

(2 lm, SPO 1 stm,1 stm i næ stm) tom den næstsidste stm,2 lm, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip garnet. 

 

|72 stm, 72 2-lmb| 

 
 

Række 19 (som række 5): 

 

Obs: Denne række hækles bagom række 18 og i række 16. 

 

Sæt din nye farve til i en ledig stm i række 16, 

 

4 lm, 1 stm i næ ledige stm i række 16, 

(2 lm, 1 stm i næ ledige stm i række 16) tom den sidste ledige stm i række 16, 2 lm, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

|72 stm, 72 2-lmb| 
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Række 20:  

 

Tips: Grunden i denne række er: (1 stm i næ 7 m, 2 stm i 

næ m) 

 

Sæt din nye farve til i en stm i række 18 og 2-lmb bagom, 

eller: hvis du bruger samme farve, hækles 1 lm (regnes 

ikke som en maske), km i næ stm i række 18 og 2-lmb 

bagom.  

 

2 lm, (1 stm i næ 2-lmb i række 18 og stm bagom, 1 stm i næ stm i række 18 og 2-lmb 

bagom ) 3 gange, 2st i næ 2-lmb i række 18 og stm bagom , 

[1 stm i næ stm i række 18 og 2-lmb bagom, (1 stm i næ 2-lmb i række 18 og stm bagom, 

1 stm i næ stm i række 18 og 2-lmb bagom ) 3 gange, 2 stm i næ 2-lmb i række 18 og stm 

bagom ] tom den sidste 2-lmb i række 18, 

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

|162 stm| 

 
 

Række 21:  

 

Sæt din nye farve garn i en stm, eller: hvis du bruger 

samme farve er du allerede i den rigtige maske. 

 

2 lm, 1 stm i næ 7 stm,2 stm i næ stm,  

(1 stm i næ 8 stm,2 stm i næ stm) tom den sidste stm,  

km i 2. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip tråden hvis du vil skifte farve. 

 

|180 stm| 
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Række 22 (som række 12): 

 

Med hæklenål 3,5 mm. 

 

Stik hæklenålen i en stm i række 20, pluk og tilslut din nye farve. 

Hold garnet bagom mandalaen når du hækler denne række. 

 

(1 km i næste stm) tom den sidste stm,  

inv join. 

 

|162 sm| 

 
 

Række 23:  

 

Med hæklenål 3,0 mm. 

 

Sæt din nye farve garn i en stm, eller: hvis du bruger 

samme farve er du allerede i den rigtige maske. 

 

2 lm (regnes som 1 fm + 1 lm), SPO 2 stm, 5 stm i næ 

stm, 

(1 lm, SPO 2 stm, 1 fm i næ stm,1 lm, SPO 2 stm, 5 stm i 

næ stm) tom den tredje sidste stm,1 lm, 

km i 1. lm i begyndelsen af rækken. 

 

Klip garnet. 

 

|150 stm, 30 fm, 60 1-lmb| 
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Række 24:  

 

Obs: Alle km i denne række hækles kun i bml. 

 

Stik hæklenålen i den 1. stm i 1 af grupperne med 5 

stm,pluk op og tilsæt din nye farve. 

 

Km i næ stm, 2 lm, SPO 1 stm, km i næ 2 stm, km i næ 

lm, SPO 1 fm, km i næ lm, 

(km i næ 2 stm, 2 lm, SPO 1 stm, km i næ 2 stm, km i næ 

lm, SPO 1 fm, km i næ lm) tom den sidste 1-lmb, 

inv join. 

 

Klip garnet og hæft enderne. 

 

|180 sm,  30 2-lmb| 

 
 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/

