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Midwinter Mandala  
 

 

Garn: Falkgarn Emma 8/4 

Virknål: 2,5  

Storlek: ca 24 cm i diameter efter varv 13 

 

Virktermer 

Sm smygmaska 

Lm luftmaska 

Fm fast maska 

Hst halvstolpe 

St  stolpe 

3dst tredubbel stolpe (trippelstolpe) 
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Picot 

Lmb luftmaskbåge 

St tills  stolpar tillsammans* 

Stgr stolpgrupp 

 

* 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 

 

 Mönstret består av tre delar. Efter varje del kan du välja om du vill avsluta 

eller fortsätta, beroende på vilken storlek och uttryck du vill ha på ditt 

färdiga arbete 

 Avsluta varje varv med en sm i första m 

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

 

 

 

Del I 

 

5 lm, slut till en ring med 1 sm 

Varv 1: 2 lm (=1 st), 1 st om ringen, 3 lm, *2 st tills om ringen, 3 lm* 5 ggr (6 

stgr, 6 lmb) 

Varv 2: sm om lmb, 2 lm (=1 st), 1 st om lmb, 2 lm, 2 st tills om samma lmb, 2 

lm, därefter virkas om nästa och alla följande lmb: *[2 st tills, 2 lm, 2 st tills, 2 

lm] om lmb* (12 stgr, 12 lmb) 

Varv 3: 1 lm, *[2 fm, picot, 2 fm] om varje lmb*. Avsluta med sm i lm (48 fm, 

12 picoter) 
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Varv 4: *sm i första fm, 6 lm, sm i 4:e fm* (12 lmb) 

Varv 5: 1 lm, *[3 fm, picot, 3 fm] om varje lmb*. Avsluta med sm i lm (72 fm, 

12 picoter) 

Varv 6: sm i 1:a fm, 4 lm (=1 3dst), 1 3dst i 6:e fm, 10 lm, *1 3dst i den 1:a fm 

som är gjord om nästa lmb, 1 3dst i sista fm om samma lmb, 10 lm*. Avsluta 

med 1 sm i 4:e lm (24 3dst, 12 lmb) 

Varv 7: sm om lmb, 2 lm (=1 hst), 5 hst om lmb, 3 lm, 6 hst om samma lmb, 1 

sm om utrymmet mellan de 2 3dst, *[6 hst, 3 lm, 6 hst] om nästa lmb, 1 sm om 

utrymmet mellan de 2 3dst* (144 hst, 12 lmb). Tag av garnet 

 

Del II 

 

Varv 8: 1 sm om någon lmb, *12 lm, 1 sm om nästa lmb* (12 lmb) 

Varv 9: 2 lm (=1 hst), 6 hst om 1:a lmb, 3 lm, 7 hst om samma lmb, 1 sm i sm, 

*7 hst om nästa lmb, 3 lm, 7 hst om samma lmb, 1 sm i sm, * (168 hst, 12 lmb) 

Varv 10: *1 sm i 1:a hst, 3 lm, 1 sm i 4:e hst, 3 lm, 1 sm i 7:e hst, 3 lm, 1 sm om 

lmb, 3 lm, 1 sm i 1:a hst efter lmb, 3 lm, 1 sm i 4:e hst, 3 lm, 1 sm i 7:e hst, 1 sm 

i 1:a hst* (72 lmb). Tag av garnet 

 

Del III 

 

Varv 11: 1 sm i den 3:e lmb av 6, *4 lm, 1 sm om nästa lmb, 12 lm, hoppa över 

4 lmb, 1 sm i nästa lmb* (24 lmb) 

Varv 12: 1 lm, *[2 fm, 2 lm, 2 fm] om 1:a lmb, [1 fm, 11 hst, 1 fm] om nästa 

lmb*. Avsluta med 1 sm i lm (72 fm, 132 hst, 12 lmb) 

Varv 13: 1 lm, 2 fm, *[1 fm, picot, 1 fm] om lmb, 9 fm, picot, 1 fm i samma m 

som den sist gjorda fm, 8 fm*. Sista upprepningen avslutas med 6 fm, sm i lm 

(24 picoter). Tag av garnet 
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Fäst alla trådar. Blocka ditt färdiga arbete.  

 

Om du delar alster som du gjort efter mitt mönster i sociala medier, kom ihåg att hänvisa till 

mig eller mönstret. Tagga mig gärna med @virklust eller #virklust så jag får se ditt fina 

arbete! 

 

  

 

 

 

 

 


