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Spring Day Mandala 
 

Garn: Rosa version – ca 60 g Adlibris Cotton Mercerized (100 g=240 m)  

Blå version – ca 60 g Scheepjes Catona (50 g = 125 m)  

Se färgschema nedan 

Virknål: 3,0 (ev 3,5 om du virkar väldigt hårt) 

Mått: ca 34 cm i diameter efter blockning 
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Färgschema 

Rosa  Cotton Mercerized 

A Vintage Pink A309 

B Off White A297 

C Light Pink A320 

D Medium Brown A312 

 

 

Virktermer 

 

MR magisk ring 

m maska 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

lmb luftmaskbåge 

fm fast maska 

hst halvstolpe 

st stolpe 

relstfr reliefstolpe framifrån 

reldstfr reliefdubbelstolpe framifrån 

V v-maska = [1 st, 1 lm, 1 st] i samma m 

pop popcorn = Virka 4 st i samma m, tag nålen ur öglan och sätt in i den första st, 

plocka upp öglan igen och dra igenom. Gör 1 lm för att avsluta pop (denna lm 

räknas ej som en egen m) 

bmb bakre maskbågen 

[ - ] virkas i samma m 

* - * upprepa varvet runt 

hö hoppa över 

nä nästa 

 

Blå  Catona 

A Cornflower 511 

B Bridal White 105 

C Bluebell 173 

D Silver Green 402 
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Bra att veta 

 Första m på varvet görs som en stående m, eller ersätts av: 

fm 1 lm 

hst 2 lm 

st 3 lm 

 Avsluta varje varv med invisible join (osynligt avslut) eller sm i första m 

 Färgkod (A-D enligt ovan) anges i början av varvet 

 Maskantal inom parentes  

 Arbetet kan skåla sig något efter vissa varv, men rätar ut sig efter hand 

 Jag rekommenderar att du blockar ditt färdiga arbete för bästa resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varv 1 (A): MR, 6 V i ringen (12 st, 6 lmb) 

Varv 2 (B): Börja i första st i ett V, *1 st i st, 2 st om lmb, 1 st i st* (24 st) 

Varv 3 (A): Börja i den andra st gjord om en lmb, *2 fm, 1 reldstfr om st rakt nedanför på  

v 1* (24 fm, 12 reldstfr) 

Varv 4 (C): Börja i valfri reldstfr, *3 st i reldstfr, 2 lm, hö 2 m* (36 st, 12 lmb) 

Varv 5: (B) Börja i valfri lmb, *3 st om lmb, 1 relstfr, 1 lm, hö 1 m, 1 relstfr* (36 st, 24 

relstfr, 12 lmb) 
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Varv 6: *1 st, 2 st i nä m, 1 st i nä m, 1 lm, hö relstfr, 1 st om lmb, 1 lm, hö relstfr * (60 st, 

24 lmb) 

Varv 7 (D): Börja i den ensamma st mellan 2 lmb, *1 st i st, hö lmb, 1 V i st, hö 2 m, 1 V i 

nä st, hö lmb* (60 st, 24 lmb) 

Varv 8 (C): Börja i valfri st, 1 st i varje st och om varje lmb varvet runt (84 st) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varv 9 (D): Börja i en st som är gjord i en ensam st, *1 fm i bmb, 1 reldstfr om första st i V 

på varv 7, hö 1 m, 1 fm i bmb, 1 reldstfr om andra st i V på varv 7, hö 1 m, 1 fm i bmb, 1  

reldstfr om första st i nä V på varv 7, hö 1 m, 1 fm i bmb, 1 reldstfr om andra st i V på varv 

7, hoppa ej över någon m* (48 reldstfr, 48 fm) 
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Varv 10 (A): Börja i valfri reldstfr, *2 st i reldstfr, hö fm* (96 st) 

Varv 11 (B): Börja i första st av 2 gjorda i reldstfr, *1 st, 1 lm, 1 st i nä m* (96 st, 48 lmb) 

Varv 12 (D): Börja i valfri lmb, *1 hst om lmb, 1 hst i bmb i vardera st* (144 hst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoppa över de maskor som hamnar bakom relstfr/reldstfr på v 13-15 

 

Varv 13 (C): Börja i en hst som är gjord om en lmb, *1 fm i bmb, 1 relstfr om varje av de 2 

st rakt under på v 11, 3 fm i bmb* (48 relstfr, 96 fm)  

Varv 14 (A): Börja i den första relstfr av 2, *3 fm i bmb, 1 reldstfr om varje av de 2 

överhoppade st på v 11, 1 fm i bmb* (48 reldstfr, 96 fm) 

Varv 15 (C): Börja i fm före en reldstfr, *2 hst i bmb i samma m, 1 relstfr om varje av de 2 

reldstfr, 2 hst i bmb i nä m, 1 reldstfr om varje av de 2 relstfr på v 13* (48 reldstfr, 48 

relstfr, 96 hst) 
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Varv 16 (D): Börja i valfri m, 1 fm i varje m varvet runt (192 fm) 

Varv 17 (B): Börja i en fm som är gjord i första hst av 2, * [1 st, 5 lm, 1 st] i samma m, hö 3 

m* (48 lmb, 96 st) 

Varv 18: sm till mitten av första lmb, [1 st, 4 lm, 1 st] om lmb, *[1 st, 4 lm, 1 st] om nä 

lmb* (48 lmb, 96 st) 

Varv 19 (A): Börja i valfri lmb, *1 pop om lmb, 3 lm, 1 fm om utrymmet mellan de 2 st, 4 

fm om lmb, 1 fm om utrymmet mellan de 2 st, 3 lm* (24 pop, 48 lmb, 144 fm) 

 

Tag av garnet, fäst alla trådar. Blocka ditt färdiga arbete (Tips: sätt en nål i toppen av varje 

popcorn) 

 

 

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! 

 

 


