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XL Mandala 

 
 

Garn: Schachenmayr Catania fg 249 (gul), 383 (brons), 414 (khaki), 241 (grön). 

Falkgarn Emma 8/4 fg 5 (off-white). 1 nystan av varje färg, vilket lämnar rester.  

 

Total garnåtgång: ca 170 g 

 

Virknål: 3,0 

 

Storlek: ca 60 cm  efter blockning 
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Maskor och förkortningar i mönstret 

 

Lm luftmaska 

Sm smygmaska 

Fm fast maska 

Hst halvstolpe 

St fm stående fast maska 

St stolpe 

Dst dubbelstolpe 

Relfm relief fast maska 

Relst fr reliefstolpe fram 

Relst bak reliefstolpe bak 

Popcorn*  

St tills stolpar tillsammans 

Stgr stolpgrupp 

Lmb luftmaskbåge 

Bmb bakre maskbågen 

Hö hoppa över 

 

 

* I detta mönster görs popcorn-maskan enligt följande: Virka 4 stolpar i samma m. Ta nålen 

ur öglan och stick in i den första stolpen. Plocka upp öglan igen och dra igenom. Lås 

popcornet med 1 lm.  
 

 

Bra att veta 

 

▪ Om varvet börjar med en fm efter färgbyte görs den första fm som en 

stående fm 

▪ Första hst/st på varvet = 2 lm. Första dst på varvet = 3 lm  

▪ Avsluta varje varv med 1 sm i första m 

▪ Virka inte lmb för hårt 

▪ Upprepa *-* varvet ut, om inget annat anges 

▪ Maskantal anges inom parentes efter varje varv 

▪ Om arbetet vågar sig i kanterna när det blir större, rättar detta till sig vid 

blockning av det färdiga arbetet 

 

 

 

Varv 1: 3 lm, 11 st i 3:e m från nålen (12 st) 

Varv 2: 2 lm (=1 st), 1 st i samma m, *2 st i nä m* (24 st) 
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Varv 3: 2 lm (=1 st), 1 st i samma m, 2 lm, *2 st tills i nä m, 2 lm* (24 stgr, 24 

lmb) 

Varv 4: 1 sm om någon lmb, 2 lm (= 1 hst), 1 hst om samma lmb, 1 relst fr om 

stgr, *2 hst om nä lmb, 1 relst fr om stgr* (48 hst, 24 relst) 

Varv 5: 1 sm i någon m, 2 lm (=1 st), 1 st i samma m, 2 lm, hö 1 m, *2 st tills i 

nä m, 2 lm, hö 1 m* (36 stgr, 36 lmb) 

Varv 6: 1 sm om någon lmb, 4 lm, hö 1 lmb, *1 sm om nä lmb, 4 lmb, hö 1 

lmb* (18 lmb) 

Varv 7: sm om första lmb, 2 lm (=1 st), 10 st om samma lmb, *1 sm om nä lmb, 

11 st om den därpå följande lmb* (9 snäckor) 

Varv 8: Börja i en sm mellan 2 snäckor, *1 fm i sm, 11 relst bak* (99 relst, 9 

fm) 

Varv 9: Börja i en fm, [1 sm, 4 lm (=1 dst+1 lm), *1 st, 1 lm* 3 ggr, 1 dst] i fm, 

hö 4 m, 3 fm, hö 4 m, *[1 dst, 1 lm, *1 st, 1 lm* 3 ggr, 1 dst] i fm, hö 4 m, 3 fm, 

hö 4 m* (9 solfjädrar med 2 dst+3 st+4 lmb i varje, 27 fm) 

Varv 10: Relst på detta varv görs runt dst och st på föregående varv. Börja i 

den första fm av 3, *3 st, 1 lm, [1 relst fr, 1 lm] 5 ggr* (27 st, 45 relst, 54 lmb) 

Varv 11: 1 st i varje m och om varje lmb varvet ut (126 st) 

Varv 12: Börja i någon m, *1 sm, 7 lm, hö 5 m* (21 lmb) 

Varv 13: Sm om någon lmb, [2 lm (=1 st), 1 st, 3 lm, *2 st tills, 3 lm* 2 ggr, 2 st 

tills] om samma lmb, *[*2 st tills, 3 lm* 3 ggr, 2 st tills] om nä lmb (21 grupper 

bestående av 4 stgr+3 lmb) 

Varv 14: 1 sm om den mittersta lmb av 3 i en grupp, 8 lm, hö 2 lmb, *1 sm om 

den mittersta lmb i nä grupp, 8 lm, hö 2 lmb* (21 lmb) 

Varv 15: sm i de 3 första lm, 3 fm om lmb, 7 lm, *3 fm om nä lmb, 7 lm* (21 

lmb, 3 fm mellan varje lmb) 

Varv 16: sm om någon lmb, 2 lm (=1 st), 8 st om samma lmb, 1 sm i den 

mittersta av de 3 fm, *9 st om nä lmb, 1 sm i den mittersta av de 3 fm* (189 st) 
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Varv 17: 1 sm i den 5:e st av 9, 10 lm, *1 sm i den 5:e st i nä stgr, 10 lm* (21 

lmb) 

Varv 18: 1 sm om 1:a lmb, 2 lm (=1 st), 10 st om samma lmb, *11 st om nä 

lmb* (231 st) 

Varv 19: Börja i den 1:a st av 11, *5 fm, 3 lm, hö 1 m, 5 fm, 1 fm mellan den 

11:e st och 1:a st i nästa stgr* (21 lmb med 11 fm mellan varje) 

Varv 20: 1 sm om någon lmb, 2 lm (=1 st), 6 st om samma lmb, hö 2 m, 1 sm, 2 

lm, hö 2 m, 1 fm, 2 lm, hö 2 m, 1 sm, *7 st om lmb, hö 2 m, 1 sm, 2 lm, hö 2 m, 

1 fm, 2 lm, hö 2 m, 1 sm* (21 snäckor, 42 lmb, 21 fm) 

Varv 21: Börja i någon fm,  [1 sm, 4 lm (=1 dst+1 lm), *1 dst, 1 lm* 4 ggr, 1 

dst] i fm, hö lmb+1 st, 5 relst bak, hö 1 st+lmb, *[*1 dst, 1 lm* 5 ggr, 1 dst] i 

fm, hö lmb+1 st, 5 relst bak, hö 1 st+lmb (21 solfjädrar bestående av 6 dst+5 

lmb, 105 relst) 

Varv 22: Börja i den 1:a relst av 5, *5 fm, [1 relfm om dst, 1 fm om lmb] 5 ggr, 

1 relfm om dst* Ev behöver du dra till relfm så att de hamnar jämnt (6 relfm+5 

fm på varje solfjäder, 5 fm mellan varje solfjäder) 

Varv 23: Börja i den 6:e m på en solfjäder, *1 sm, 7 lm, hö 7 m* (42 lmb) 

Varv 24: sm om lmb, 3 lm (=1 st+1 lm), [*1 st, 1 lm* 3 ggr, 1 st] om lmb, *[*1 

st, 1 lm* 4 ggr, 1 st] om nä lmb* (42 solfjädrar bestående av 5 st+4 lmb) 

Varv 25: 1 sm i mittersta st i någon solfjäder, 8 lm, *1 sm i mittersta st i nästa 

solfjäder, 8 lm (42 lmb) 

Varv 26:  sm om lmb, 3 lm (=1 st+1 lm), [*1 st, 1 lm* 4 ggr, 1 st] om lmb, *[*1 

st, 1 lm* 5 ggr, 1 st] om nä lmb* (42 solfjädrar bestående av 6 st+5 lmb) 

Varv 27: sm om lmb mellan 3:e och 4:e st i en solfjäder, 8 lm, *sm om lmb 

mellan 3:e och 4:e st i nä solfjäder, 8 lm* (42 lmb) 

Varv 28: sm om lmb, 2 lm (=1 st), 2 st tills om lmb, 3 lm, [*3 st tills, 3 lm* 2 

ggr, 3 st tills] om samma lmb, *[*3 st tills, 3 lm* 3 ggr, 3 st tills] om nä lmb* 

(42 grupper bestående av 4 stgr+3 lmb) 

Varv 29: 3 fm om varje lmb, 1 relfm om varje stgr varvet ut (378 fm, 168 relfm) 



© Karin Åshammar/Virklust 2017 

 5 

Varv 30: Detta varv virkas i bmb. Börja i den 2:a fm om 1:a lmb i en grupp, 1 

sm, 2 lm (=1 st), 8 st, hö 4 m (d.v.s hö 1 fm+2 relfm, 1 fm), *9 st, hö 4 m* (378 

st) 

Varv 31: 1 fm mellan den sista och första st av 9 (se bild), * 

9 relst bak, 1 fm mellan den 9:e och 10:e st på föreg varv* 

(378 relst, 42 fm) 

Varv 32: Börja i den 5:e relst av 9, *1 sm, 4 lm, hö 4 m, 1 

popcorn i fm, 4 lm (räkna inte med popcornets låsmaska), hö 4 m (42 popcorn, 

84 lmb) 

 

Fäst alla trådar. Blocka din mandala: Fukta ordentligt med vatten. Spänn ut och 

forma arbetet, sätt en knappnål under varje popcorn. Låt torka.  

 

 

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 ☺ 

 


