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Garden Mandala
Garn: Hobbii Rainbow, fg 055 (gul fg 1), fg 023 (grön fg 3), fg 037 (lila fg 4).
Mayflower Cotton Junior fg 1470 (cerise fg 2).
Virknål: 3,0 mm
Storlek: ca 37 cm 

Maskor och förkortningar i mönstret:
sm

smygmaska

lm

luftmaska

fm

fast maska

st

stolpe
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stgr

stolpgrupp

st tills

stolpar tillsammans*

lmb

luftmaskbåge

bmb

bakre maskbågen

* Stolpar tillsammans: Virka stolparna i den/de angivna maskorna, men vänta med sista
genomdragningen av garnet tills den sista stolpen är virkad. Drag då garnet genom alla
öglorna på nålen (stolparna kommer alltså att sitta ihop i toppen).

Bra att veta:
▪ Första st på varje varv = 3 lm, utom då början på varvet utgörs av en
grupp st tills. Första st ersätts då av 2 lm, övriga st i stgr virkas ihop enligt
ovan.
▪ Avsluta varje varv med 1 sm i första m på varvet.
▪ Upprepa *-* varvet ut, om inget annat anges.

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

Varv 1 (fg 1): 15 st i ringen
Varv 2 (fg 2): 2 st i varje m (30 st)
Varv 3 (fg 2): *3 st tills (gör st i varsin m), 4 lm* (10 stgr, 10 lmb)
Varv 4 (fg 3): Börja i en lmb, * [3 st tills+3 lm+3 st tills] om lmb, 3 lm* (20
stgr, 20 lmb)
Varv 5 (fg 3): sm om lmb, 4 lm, 1 sm om samma lmb, *1 sm om nä lmb, 4 lm, 1
sm om samma lmb* (20 lmb)
Varv 6 (fg 4): Börja i en lmb, 1 fm om lmb, 5 lm, *1 fm om nä lmb, 5 lm* (20
lmb)
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Varv 7 (fg 4): 1 lm, 5 fm om lmb, *5 fm om nä lmb* (100 fm)
Varv 8 (fg 3): Börja i första fm om en lmb, 3 fm, 3 lm, *5 fm, 3 lm*. Upprepa
*-* tills det är 2 m kvar på varvet, 2 fm (20 lmb med 5 fm mellan varje).
Varv 9 (fg 1): Börja i en lmb, sm om lmb, *3 lm, 4 st om samma lmb som sm,
sm om nä lmb* (20 stgr)
Varv 10 (fg 3): Börja i en sm mellan 2 stgr *3 st tills i
sm, 2 lm, 1 fm i första st på stgr, 1 fm i nä m, 2 lm* (20
stgr, 40 fm, 40 lmb)
Varv 11 (fg 2): Börja mellan 2 fm, *1 st mellan de 2
fm, 3 lm, 4 st tills där de n2 första st görs om första lmb
och de 2 andra om andra lmb (se bild), 3 lm* (20 stgr,
20 ensamma st, 40 lmb)
Varv 12 (fg 3): Börja i en lmb, 4 st tills om lmb, 4 lm,

Varv 11

*4 st tills om nä lmb, 4 lm* (40 stgr, 40 lmb)
Varv 13 (fg 3): sm om lmb, *[3 st tills+3 lm+3 st tills] om lmb* (80 stgr, 40 lm)
Varv 14 (fg 3): sm om lmb, 4 lm, 1 sm om samma lmb, 1 fm i vardera av de 2
stgr, *[1 sm+4 lm+1 sm] om nä lmb, 1 fm i vardera av de 2 stgr* (40 lmb med 2
fm mellan varje)
Varv 15 (fg 4): Börja i en lmb, 1 fm om lmb, 5 lm, *1 fm om nä lmb, 5 lm* (40
lmb)
Varv 16 (fg 4): 1 lm, 5 fm om lmb, *5 fm om nä lmb* (200 fm)
Varv 17 (fg 3): Börja i första fm om en lmb, 3 fm, 3 lm, *5 fm, 3 lm*. Upprepa
*-* tills det är 2 m kvar på varvet, 2 fm (40 lmb med 5 fm mellan varje)
Varv 18 (fg 1): Börja i 3:e fm mellan 2 lmb, *4 st i 3:e fm, 1 fm om lmb* (40
stgr med 1 fm mellan varje)
Varv 19 (fg 2): Börja i en fm, *[1 sm+2 lm+2 st+2 lm+1 sm] i fm, 1 fm i bmb i
var och en av de 4 st*. De maskor som virkas i fm görs genom båda mb (40 stgr
med 4 fm i bmb mellan varje)
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Klipp av garnet, fäst alla trådar. Blocka din mandala eller stryk lätt från
avigsidan under fuktad duk.
Om du delar ditt alster i sociala media, 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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