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Tivoli Mandala  

 
 

Garn: Somerset Cotton Yarn (turkos, lj röd, lj rosa, grön, lj grön, aprikos, lila, lj 

blå, m blå)  

Virknål: 3 

Storlek: ca 42 cm 

Maskor:  sm smygmaska 

 lm luftmaska 

 fm fast maska 

hst halvstolpe  

 st stolpe 

 lmb luftmaskbåge 

 stgr stolpgrupp 

 surface stitches 
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Bra att veta: 

 Första stolpen på varvet = 3 lm. Första hst på varvet = 2 lm 

 Avsluta varje varv med en sm i första m 

 Upprepa * -* varvet ut, om inget annat anges 

 Arbetet kan böja sig, men det rättar ut sig efter nästa varv. 

 

Varv 1: Gör en magisk ring. 12 st i ringen  

Varv 2: *2 st i varje m* 

Varv 3: *1 st, 2 st i samma m*  

Varv 4: *1 st, 2 lm, hoppa över 1 m*  

Varv 5: Börja i en st *2 st i samma m, 2 st om lmb, 1 st i st, 2 st om lmb* 

Upprepa tills du har en lmb kvar, 3 st om lmb  

Varv 6: *5 st, 2 st i samma m* Upprepa tills du har 4 m kvar på varvet, [1 st, 2 st 

i samma m] 2 ggr  

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

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

Varv 9: *10 st, 2 st i samma m* Upprepa tills du har 5 m kvar på varvet, 5 st  

Varv 10: *(1 st+2 lm+1 st) i samma m, hoppa över 2 m* Upprepa tills du har 7 

m kvar på varvet, hoppa över 3 m, (1 st+2 lm+1 st) i samma m, hoppa över 3 m, 

sm i första st på varvet  

Varv 11: *1 fm om lmb, 3 lm*  

Varv 12: sm till lmb *3 st om lmb, 2 lm*  

Varv 13: Börja i den första av 3 st om lmb *3 fm, 1 st i den fasta maskan mellan 

lmb på v 11*  Gör st framför lmb. Om du viker arbetet bakåt är det lättare att 

komma åt fm  

Varv 14: *1 hst i varje m*  
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Varv 15: *(1 st+2 lm+1 st) i samma m, hoppa över 2 m* Upprepa tills du har 7 

m kvar på varvet, hoppa över 3 m, (1 st+2 lm+1 st) i samma m, hoppa över 3 m, 

sm i första st på varvet  

Varv 16: *1 fm om lmb, 4 lm*  

Varv 17: = v 12  

Varv 18: Börja i den första av 3 st om lmb *3 fm, 2 st tills i den fasta maskan 

mellan lmb på v 16*  Gör st framför lmb. Om du viker arbetet bakåt är det 

lättare att komma åt fm  

Varv 19: = v 14  

Varv 20: *1 fm, 2 lm, hoppa över 1 m*  

Varv 21: 1 fm i lmb *2 lm, 1 fm i nä lmb*  

Varv 22: 1 sm om lmb *4 lm, (1 st+1lm+1st+1 lm+1 st+ 1lm+ 1 st) om lmb, 

hoppa över 1 lmb, 1 sm om nä lmb* Avsluta med 1 sm om första lmb 

Avslutning: Gör ett varv surface stitches mellan v 2 och 3, mellan v 5 och 6 

samt mellan v 8 och 9. Virka inte dessa maskor för hårt, ev kan du behöva gå 

upp ½ - en storlek på virknål. 

 Fäst alla trådar. Blocka eller stryk lätt din färdiga duk. 

 

Om du delar ditt alster i sociala medier, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig 

gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete!  

 

 

 

  

 


