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Cauliflower Mandala 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garn: Scheepjes Catona  

Virknål: 2,5 

 

Maskor:   

sm smygmaska 

lm luftmaska 

fm fast maska 

hst halvstolpe 

st stolpe 

lmb luftmaskbåge 

stgr stolpgrupp 
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Första st på varje varv = 3 lm  

Varje varv avslutas med 1 sm i 1:a m på varvet 

Upprepa *-* varvet ut  

Arbetet kan böja sig i början, men rätar ut sig efter hand 

 

 

Lägg upp 5 lm, slut till en ring med 1 sm.  

 

Varv 1: 3 lm (= 1:a st), 11 st om ringen (12 st)  

Varv 2: 2 st i varje st (24 st)  

Varv 3: *1 st i 1:a st, 2 st i nästa st* (36 st)  

Varv 4: *1 st, 2 lm, hoppa över 1 m* 

Varv 5: *1 st i st, 2 st om lmb*  

Varv 6: *1 st, 1 st, 2 st i samma m (alltså 2 st i var 3:e st)*  

Varv 7: *1 st, 2 lm, hoppa över 1 m*  

Varv 8: *1 st i st, 2 st om lmb*  

Varv 9: 1 lm, 3 fm *7 lm, 1 sm i senast gjorda fm, 4 fm*  

Varv 10: *7 st i 4:e lm i lmb*  

Varv 11: *1 fm i 4:e st i stgr, 3 lm, 1 st mellan stgr, 3 lm* 

Varv 12: *3 st om varje lmb* 

Varv 13: *[1 st+2 lm+1 st] i samma m, hoppa över 2 m*  

Varv 14: [1 st+2 lm+1 st] om varje lmb*  

Varv 15: *4 st om varje lmb*  

Varv 16: *1 st mellan st*  

Varv 17: *1 fm, 6 lm, hoppa över 5 m*  

Varv 18: *1 fm i fm, [1 fm+1 hst+3 st+1 hst+1 fm] om lmb*  

Varv 19: *1 fm i varje m, i mittersta st i stgr virkas [1 fm+3 lm,+1 sm] i samma m* 

 

Om du lägger ut alster som du virkat efter mina mönster i sociala medier, tagga mig gärna med 

@virklust eller #virklust så jag får se ditt fina arbete. 


