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Mystery Mandala

Garn: Scheepjes Catona, 6 färger
Virknål: 3

Maskor och förkortningar i mönstret










lm
sm
fm
hst
st
dst
picot
relfm
reldst

luftmaska
smygmaska
fast maska
halvstolpe
stolpe
dubbelstolpe
relief fastmaska
reliefdubbelstolpe
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bobble
lmb
stgr
st tills
mb
bmb

bobble stitch
luftmaskbåge (kan bestå av 1 eller flera luftmaskor)
stolpgrupp
stolpar tillsammans
maskbåge
bakre maskbågen, den som är längst bort ifrån dig

Picot - Virka 3 lm, sm i första lm. Är du van att göra på annat sätt går det lika
bra.
Relief fastmaska - Stick in nålen framifrån runt maskan på föregående varv, från
höger till vänster. Gör ett omslag och fortsätt som en vanlig fast maska.
Reliefdubbelstolpe - Gör 2 omslag, stick in virknålen framifrån runt angiven
maska, från höger till vänster, hämta garn och dra upp en ögla, *omslag, dra
igenom de första 2 öglorna på nålen*, upprepa * -* 3 ggr.
Stolpar tillsammans – Virka stolparna i den/de angivna maskorna, men vänta
med sista genomdragningen av garnet tills den sista stolpen är virkad. Drag
garnet genom alla öglorna på nålen.
Bobble stitch –Virka från arbetets avigsida, 4 stolpar tillsammans (se ovan hur
man gör st tills).

Bra att veta:
Upprepa *-* varvet ut om inget annat anges
Färgnummer anges i början av varje varv.
Arbetet kan våga sig i kanterna när det blir större. Detta är helt normalt så länge
du har rätt maskantal och har gjort rätt maskor på rätt plats på varven innan. Vi
virkar alla olika hårt och har olika handlag. Eventuellt kan du prova med att byta
till ett halvt nummer större virknål. Då blir maskorna lite lösare och får plats att
jämna ut sig. Annars ordnar sig detta vid blockningen av det färdiga arbetet.
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Gör 6 lm, slut till en ring med 1 sm i första lm
Varv 1(fg 1): 1 lm, 12 fm om ringen. Avsluta med en sm i lm (12 fm, räkna ej
med lm)
Varv 2 (fg 1): 1 lm, 2 fm i varje m. Avsluta med en sm i lm (24 fm, räkna ej
med lm)
Varv 3 (fg1): 2 lm (=1:a st), 3 st tills (virka de 3 st i varsin m), 6 lm, *4 st tills
(virka de 4 st i varsin m), 6 lm*. Avsluta med 1 sm i toppen på första stgr. Klipp
av garnet (6 blomblad, 6 lmb)
Varv 4 (fg 2): Börja i någon lmb. 1 sm om lmb, 2 lm (=1:a st), 2 st tills om lmb,
2 lm, 3 st tills om lmb, 2 lm, 3 st tills om lmb, 3 lm. Om nästa lmb görs: * [3 st
tills, 2 lm] 2 ggr, 3 st tills, 3 lm* Upprepa *-* om varje lmb. Avsluta med 1 sm i
toppen på första stgr. Klipp av garnet (3 stgr om varje lmb, totalt 12 2-lmb och 6
3-lmb)
Varv 5 (fg 3): Börja i någon lmb. 1 sm om lmb, 1 lm, 3 fm om lmb, *3 fm om
nä lmb*. Avsluta med 1 sm i lm Klipp av garnet (54 fm)
Varv 6 (fg 4): Virkas i bakre mb. Börja i någon fm. 1 sm, 1 lm, 1 fm i samma m,
7 fm, 2 fm i samma m *8 fm, 2 fm i samma m* Avsluta med 1 sm i lm (60 fm)
Varv 7 (fg 4): 1 lm, 1 fm i nä m, 2 lm, hoppa över 1 m, *1 fm, 1 fm i nä m, 2lm,
hoppa över 1 m * Avsluta med 1 sm i första lm. Klipp av garnet (20 lmb, 2 fm
mellan varje lmb)
Varv 8 (fg 5): Börja i någon lmb. 1 sm om lmb, 2 lm (= 1:a st), 6 st om samma
lmb, 1 sm i nästa lmb, *7 st om nä lmb, 1 sm i nä lmb*. Avsluta med 1 sm i 2:a
lm (10 snäckor med 7 st i varje)
Varv 9 (fg 5): 1 lm, 1 fm i samma m. I de följande 6 m på snäckan görs: 1 hst, 1
st, [3 dst i samma m], 1 st, 1 hst, 1 fm. 1 lm, *i nä snäcka görs: 1 fm, 1 hst, 1 st,
[3 dst i samma m], 1 st, 1 hst, 1 fm. 1 lm*. Avsluta med 1 sm i första lm. Klipp
av garnet (10 snäckor med 9 m i varje, 1 lm mellan varje snäcka)
Varv 10 (fg 6): Börja i en lmb mellan 2 snäckor. 1 sm om lmb, 4 lm (=1:a dst +
1 lm), [1 dst+1 lm om lmb] 5 ggr, 1 dst om samma lmb, 1 fm i mittersta st på
snäckan, *[1 dst+1lm] 6 ggr om nä lmb, 1 dst om samma lmb,1 fm i mitten på
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nä snäcka*. Avsluta med 1 sm i 3:e lm. Klipp av garnet (10 solfjädrar med 7
dst+6 lm i varje).
Varv 11 (fg 1): Börja i en fm mellan 2 solfjädrar. 1 sm, 1 lm *1 fm i varje dst
och runt varje lmb på solfjädern, 1 fm i fm*. Avsluta med 1 sm i första lm.
Klipp av garnet (13 fm/solfjäder, 1 fm mellan varje solfjäder).
Varv 12 (fg 2): Börja i 7:e fm på en solfjäder, 1 sm, 1 lm, 1 fm i samma m, 6
lm, hoppa över 6 m, *1 fm, 6 lm, hoppa över 6 m*. Avsluta med 1 sm i första fm
(20 lmb).
Varv 13 (fg 2): 1 lm *7 fm om lmb, 1 sm i fm*. Avsluta med 1 sm i lm. Klipp
av garnet (20 lmb med 7 fm om varje)
Varv 14 (fg 3): Börja i 2:a fm runt en lmb. 1 sm, 2 lm (=1:a st), 2 st tills i
samma m som sm, 2 lm, hoppa över 1 m, 3 st tills i samma m, 2 lm, hoppa över
1 m, 3 st tills i samma m, 2 lm *3 st tills i 2:a m runt nä lmb, 2 lm, hoppa över 1
m, 3 st tills i samma m, 2 lm, hoppa över 1 m, 3 st tills i samma m, 2 lm*.
Avsluta med 1 sm toppen av 1:a stgr. Klipp av garnet (60 stgr med 2 lm mellan
varje).
Varv 15 (fg 4): Börja i någon lmb. [1 sm, 2 lm (=1:a st) + 1st +1lm+2 st tills]
om lmb * [2 st tills + 1lm + 2 st tills] om nä lmb* . Avsluta med 1 sm i 2:a lm.
Klipp av garnet (120 stgr, 60 lm)
Varv 16 (fg 5): Vänd arbetet så att du har baksidan emot dig och virka detta
varvet från avigsidan. Börja i någon lmb mellan 2 stgr. 1 sm om lmb, 2 lm, 1
bobble om samma lmb, 3 lm, *1 bobble om nä lmb, 3 lm*. Avsluta med 1 sm i
1:a bobblen. Klipp av garnet (60 bobbles, 60 lmb). Vänd tillbaka arbetet efter
avslutat varv så att du har rätsidan emot dig.
Varv 17 (fg 1): På detta varv virkas vissa maskor mellan stgr på v 15. Dessa
virkas runt lmb på v 16. Börja mellan 2 bobbles. 1 sm mellan stgr på v 15, 2 lm
(=1:a st), 1 st mellan samma stgr, en relfm runt bobblen *2 st mellan nä 2 stgr på
v 15, 1 relfm runt bobblen* Avsluta med 1 sm i 2:a lm (120 st, 60 relfm. Du ska
alltså ha 2 st mellan varje bobble)
Varv 18 (fg 1): 1 lm, 1 fm i samma m *1 fm i varje st och relfm*. Avsluta med
1 sm i lm. Klipp av garnet (180 fm).
Varv 19 (fg 6): Börja i någon fm. 1 sm, 1 lm, 4 fm, 7 lm, 1 sm i samma m som
den senast gjorda fm *5 fm, 7 lm, 1 sm i samma m som den senast gjorda fm*.
4

©Karin Åshammar 2017
Avsluta med 1 sm i 1:a lm. Klipp av garnet men fortsätt med samma färg på nä
varv (36 lmb).
Varv 20 (fg 6): Börja i någon lmb. 1 sm om mitten av lmb, 2 lm (=1:a st), 6 st
om lmb, *7 st om mitten på nä lmb*. Avsluta med en sm i 2:a lm. Klipp av
garnet (36 snäckor).
Varv 21 (fg 2): Virka inte lmb för hårt på detta v. Börja i någon snäcka. 1 fm i
mittersta m på snäckan, 6 lm *1 fm i mittersta m på nä snäcka, 6 lm*. Avsluta
med 1 sm i första fm (36 lmb).
Varv 22 (fg 2): 2 lm (=1:a st), 7 st om lmb,*1 st i fm mellan lmb, 7 st om nä
lmb*. Avsluta med 1 sm i 2:a lm. Klipp av garnet (288 st).
Varv 23 (fg 3): Börja i 2:a st av de 7 som är gjorda om en lmb. 1 fm 2:a st, 5 fm
i varsin m, 1 reldst om fm på v 21 (vik arbetet bakåt så är det lättare att komma
åt fm), hoppa över 2 m (du ska nu befinna dig i den 2:a st som är gjord runt nä
lmb), *6 fm, 1 reldst om fm på v 21, hoppa över 2 m* Avsluta med 1 sm i första
fm. Klipp av garnet, men fortsätt med samma fg på nästa varv (36 reldst med 6
m mellan varje). Ev behöver du dra till reldst lite så att de hamnar mitt framför
st på v 23.
Varv 24 (fg 3): Börja i en fm före en reldst, 1 sm, 4 lm (=1:a st+2 lm), hoppa
över reldst, 2 st, 3 lm, hoppa över 2 m *2 st, 2 lm, hoppa över reldst, 2 st, 3 lm,
hoppa över 2 m*. Avsluta med 1 st i sista m, 1 sm i 3:e lm. Klipp av garnet (144
st, 36 stycken 2-lmb, 36 stycken 3-lmb).
Varv 25 (fg 4): Börja i den första av 2 st gjorda före en reldst. 1 fm, 1 fm i nä m,
2 st i reldst på v 23 (gör st framför lmb, vik arbetet bakåt så är det lättare att
komma åt) , 2 fm, 1 st i vardera av de 2 överhoppade fm på v 24 ( framför

lmb) *2 fm, 2 st i reldst på v 23 ( framför lmb), 2 fm, 1 st i vardera av de
överhoppade m på v 24 (framför lmb)*, avsluta med 1 sm i 1:a fm. Klipp
av garnet (144 st, 144 fm).
Varv 26: (fg 3): Virkas i bakre mb. Börja i någon m. *1 fm i varje m*.
Avsluta med 1 sm i 1:a fm (288 m).
Varv 27: (fg 1): Börja i någon m. [1 sm, 2 lm (=1:a st) + 1 st + 2 lm + 2 st]
i samma m, hoppa över 3 m *[2 st+2lm+2st] i samma m, hoppa över 3 m*.
Avsluta med 1 sm i 2:a lm (72 stgr bestående av 2 st+2lm+2st)
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Varv 28 (fg 1): Sm till lmb, [2 lm (=1:a st) +1 st+2 lm+2 st] om lmb, *[2
st+2 lm+2 st] om nä lmb*. Avsluta med 1 sm i 2:a lm. Klipp av garnet (72
stgr bestående av 2 st+2lm+2st)
Varv 29 (fg 5): Börja i någon lmb. 1 sm om lmb *[1 dst+ 1lm] om nä lmb
8 ggr, 1 dst om samma lmb, 1 sm i nä lmb*. Avsluta med 1 sm i sm. Klipp
av garnet (36 solfjädrar med 9 dst+8 lm i varje)
Varv 30 (fg 4): Börja i en lmb på v 28 (=den lmb du gjorde sm om mellan
solfjädrarna på v 29). *1 sm om lmb på v 28, 4 lm, 1 sm om lmb mellan
solfjäderns 3:e och 4:e dst, 3 lm, 1 sm i 5:e dst, 3 lm, 1 sm om lmb mellan
6:e och 7:e dst, 4 lm*. Avsluta med 1 sm i första lm (2 4-lmb och 2 st 3lmb på varje solfjäder).
Varv 31 (fg 4): Sm till mitten av första lmb. *4 lm, 1 sm om nä lmb*.
Avsluta med 1 sm i i sm. Klipp av garnet (3 lmb på varje solfjäder, 1 lmb
mellan varje solfjäder).
Varv 32 (fg 2): Börja i en lmb mellan 2 solfjädrar. *1 sm om lmb, 3 lm, 1
sm i nä lmb, 3 lm, [2 st+1 picot+2 st] om nä lmb (den mittersta lmb på
solfjädern), 3 lm, 1 sm om nä lmb, 3 lm*. Avsluta med 1 sm i sm. Klipp av
garnet (1 stgr i mittersta lmb på varje solfjäder, 4 lmb mellan varje stgr).

Fäst alla trådar. Blocka ditt arbete.

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! 
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