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Mandalaen er hot inden for hækleverdenen lige nu. Og det er ikke så mærkeligt - tit er en enkelt aften nok til
at fremstille en smuk mandala. Mange bruger det at hækle mandalaer som en meditativ aktivitet, mens andre

bare elsker dem
på grund af de mange vidunderlige muligheder for at mikse farver, teksturer og mønstre. Mandalaen er et

moderne bud på de mere traditionelle former, som bedstemorfirkanter eller hexagoner, og disse fine, hæklede
cirkler er vildt populære i hæklekredse lige nu.

Bogen indeholder udførlige opskrifter med tekst og billeder på en lang række forskellige cirkulære designs,
samt et udvalg af kreative teknikker og ideer, der kan få dine kreationer til at skille sig ud fra mængden. De
mange farverige mønstre, inspirerende billeder, gennemgang af hækleteknikker, diskussion af materialer,

farver og et væld af ideer til projekter, bl.a. tasker, sjaler, tæpper og puder, garanterer dig mange timers skøn
mandala-fremstilling.
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