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Crocus Mandala 

 
Garn: Scheepjes Catona. Gul 208 (fg 1), vit 106 (fg 2), lila 113 (fg 3), grön 412 

(fg 4)  

Virknål: 3,0 

Garnåtgång: ca 80 g totalt 

Virktermer: m maska  

sm smygmaska 

  lm luftmaska 

  lmb luftmaskbåge 

fm fast maska 

  hst halvstolpe 

  st stolpe 
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  reldstfr reliefdubbelstolpe fram 

  puffm puffmaska* 

  picot 3 lm, sm i första lm 

  stgr stolpgrupp 

  st tills  stolpar tillsammans 

  bmb bakre maskbågen 

  nä nä 

  [ - ] virkas i samma m 

  * - * upprepa 

* Puffm: Gör ett omslag, stick nålen genom angiven maska och dra igenom garnet till en längd som 

motsvarar en stolpe, upprepa totalt 5 gånger = 11 öglor på nålen. Gör ett omslag och dra igenom alla 

öglorna. Stäng maskan med 1 lm (lm räknas ej som en egen m) 

 

Bra att veta:  

• Första m på varvet görs som en stående m eller ersätts av 

fm 1 lm 

hst 2 lm 

dst 3 lm  

• Varje varv avslutas med 1 sm i första m på varvet, eller en invisible join 

• Upprepa instruktionerna mellan *-* varvet ut, om inget annat anges 

• Färgnr (1-4 enligt ovan) anges inom parentes i början av varje varv 

• Arbetet kan böja sig efter vissa varv, men rätar ut sig efter hand. Jag 

rekommenderar att du blockar ditt färdiga arbete för bästa resultat 
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Varv 1: (1) Virka 8 fm i en magisk ring (8 fm) 

Varv 2: (1) 2 fm i varje m (16 fm) 

Varv 3: (1) *1 st, 3 lm, hoppa över 1 m* (8 st, 8 lmb) 

Varv 4: (2) Börja i valfri st, *1 fm i st, 2 st i den överhoppade m på v 3 (framför 

lmb)* (8 fm, 16 st) 

Varv 5: (2) *2 st, 2 st i nä m* (32 st) 

Varv 6: (1) Börja i den första st av 2 gjorda i samma m, *1 fm, 2 fm i nä m, 1 

fm i nä m, 1 reldstfr om st på v 3, hoppa över 1 m* (8 reldstfr, 32 fm) 

Varv 7: (2) Börja i valfri reldstfr, *2 st i reldstfr, 4 st * (48 st) 

Varv 8: (1) Börja i första st efter 2 st gjorda i samma m, *2 fm, 2 fm i nä m, 1 

fm i varje av de nä 3 m, reldstfr om reldstfr på v 6* (8 reldst, 56 fm) 

Varv 9: (3) Börja i valfri reldstfr, *1 puffm, 1 lm, hoppa över 1 m* (32 puffm, 

32 lmb) 

Varv 10: (4) Börja i valfri puffm, *1 fm i puffm, 1 st i den överhoppade m 

mellan puffm på v 9 (framför lmb) * (32 fm, 32 st) 

Varv 11: (4) *[2 st tills, 2 lm, 2 st tills] i samma m, hoppa över 2 m*. Vid sista 

upprepningen hoppa över 3 m (42 stgr, 21 lmb) 

Varv 12: (2) Börja i valfri lmb, *3 st tills i lmb, 2 lm, hoppa över 1 stgr, 3 st tills 

om utrymmet mellan stgr, 2 lm, hoppa över 1 stgr* (42 stgr, 42 lmb) 

Varv 13: (1) Börja i valfri lmb, 3 st tills i lmb, 3 lm, *3 st tills i nä lmb, 3 lm* 

(42 stgr, 42 lmb) 

Varv 14: (3) Börja i valfri lmb, 3 st tills i lmb, 3 lm, *3 st tills i nä lmb, 3 lm* 

(42 stgr, 42 lmb) 

Varv 15: (4) Börja i valfri lmb, [1 st, 3 lm, 1 st] om varje lmb varvet ut (84 st, 

42 lmb) 

Varv 16: (4) sm om första lmb, [1 st, 3 lm, 1 st] om varje lmb varvet ut (84 st, 

42 lmb) 

Varv 17: (2) Börja i valfri lmb, 4 st i lmb, 1 lm, *4 st i nä lmb, 1 lm* (168 st, 42 

lmb) 
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Varv 18: (3) Börja i valfri st, 1 st i varje st och om varje lmb varvet ut (210 st) 

Varv 19: (1) Virkas i bmb. Börja i en st som är gjord om en lmb, *2 hst i samma 

m, 1 hst i varje av de nä 4 m* (252 hst) 

 

 Varv 20-22 

Varv 20:  (2) Börja i en hst som är gjord efter 2 hst i samma m, *4 st, 3 lm, 

hoppa över 2 m* (168 st, 42 lmb) 

Varv 21: (2) *2 st tills över de 2 första st av 4, 1 lm, 2 st tills över nä 2 st, 3 lm, 

sm om lmb, 3 lm * (84 stgr, 42 1-lmb, 84 3-lmb, 42 sm) 

Varv 22: (2) sm till 1-lmb, *[1 st, 1 picot, 1 st] om 1-lmb, 3 lm, hoppa över 1 

stgr+lmb, sm i sm, 3 lm, hoppa över lmb+1 stgr* (84 st, 42 picot, 84 lmb, 42 

sm) 

 

Fäst alla trådar. Blocka ditt färdiga arbete 

 

Om du delar ditt alster i sociala medier, tagga mig gärna med @virklust eller #virklust så jag 

får ta del av ditt fina arbete! 
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