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Helena 
 

Garn: Scheepjes Catona 

Fg A: Rosa  251  

Fg B: Lila 282  

Fg C: Körsbär 413  

Fg D: Vinröd 128  

Virknål: 3,0 mm  

Storlek: ca 18 cm i diameter efter blockning 
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Virktermer 

MR magisk ring 

m maska 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

lmb luftmaskbåge 

fm fast maska 

relfmfr relief fast maska framifrån 

st stolpe 

relstfr reliefstolpe framifrån 

reldstfr reliefdubbelstolpe framifrån 

bmb bakre maskbågen 

 [ - ] virkas i samma m 

* - * upprepa varvet ut  

hö hoppa över 

nä nästa 

 

 

Bra att veta 

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

fm – 1 lm 

st – 3 lm 

 Avsluta varje varv med en invisible join eller sm i första m 

 Färgkod anges i början av varje varv 

 Maskantal inom parentes efter varje varv 

 Jag rekommenderar att du blockar ditt färdiga arbete för bästa resultat 
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Varv 1(A): MR, *1 st, 1 lm* 8 ggr i ringen (8 st, 8 lmb) 

Varv 2 (B): Börja i valfri lmb, *2 fm om lmb, 1 relfmfr om st* (16 fm, 8 relfmfr) 

Varv 3 (C): Börja i valfri relfmfr, [1 st, 2 lm, 1 st] i varje relfmfr varvet runt (16 st, 8 

lmb) 

Varv 4 (D): Börja i valfri lmb, * 2 fm om lmb, 1 relfmfr om st, 1 fm om utrymmet 

mellan st, 1 relfmfr om st* (24 fm, 16 relfmfr) 

Varv 5 (A): Börja i valfri relfmfr, [1 st, 1 lm, 1 st] i varje relfmfr varvet runt (32 st, 

16 lmb) 

Varv 6 (B): Börja i valfri lmb, *3 st om lmb, 1 relstfr om de 2 st* (48 st, 16 relstfr)  

Varv 7 (C): Börja i första st av 3, *3 fm i bmb, 1 lm, 1 relfmfr om relstfr, 1 lm* (48 

fm, 16 relfmfr, 32 lmb) 

Varv 8 (D): Börja i andra fm av 3, *1 fm, 5 lm, hö 5 m* (16 lmb, 16 fm) 

Varv 9: sm till 3:e lm av 5, 1 fm om lmb, 6 lm, *1 fm om nä lmb, 6 lm* (16 lmb, 16 

fm) 

Varv 10: sm om lmb, *3 fm om lmb, 1 reldstfr om fm på v 8, 3 fm om samma lmb 

som föreg fm, hö fm* (96 fm, 16 reldstfr) 

Varv 11 (A): Börja i valfri reldstfr, *3 fm, 4 lm, hö 2 m, 2 fm* (80 fm, 16 lmb) 

Varv 12 (B): Börja i valfri lmb, *7 st om lmb, 2 lm, 1 relfmfr om reldstfr på v 10, 2 

lm* (16x7 st, 16 relfmfr, 32 lmb)  

Varv 13 (C): Börja i första st av 7, *7 fm i bmb, 1 lm, 1 relfmfr om relfmfr, 1 lm* 

(112 fm, 16 relfmfr, 32 lmb) 

 

Tag av garnet. Fäst alla trådar. Blocka. 

 
 

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!  

 
 

#mandalamarathon 


