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Garn: Scheepjes Catona 

Fg A Vit 105 

Fg B Syrén 520 

Fg C Lila 113 

Fg D Mörklila 521 

Virknål: 3,0 mm  

Storlek: ca 21 cm i diameter efter blockning 
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Virktermer 

m maska 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

lmb luftmaskbåge 

fm fast maska 

st stolpe 

st tills stolpar tillsammans 

 [ - ] virkas i samma m 

* - * upprepa varvet runt 

{ - } upprepa angivet antal ggr  

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 varvet 

 Maskantal inom parentes efter varje varv 

 Jag rekommenderar att du blockar ditt färdiga arbete för bästa resultat 
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Varv 1 (A): 5 lm, slut till en ring med sm i första lm. {2 st, 2 lm} 6 ggr om 

ringen (12 st, 6 lmb) 

Varv 2: *2 st, 4 lm, hö lmb* (12 st, 6 lmb) 

Varv 3 (B): Börja i första st av 2, *2 st, 2 lm, 2 st om lmb, 2 lm* (24 st, 12 lmb) 

Varv 4: *2 fm, 3 fm om lmb* (60 fm)  

Varv 5: *1 fm, 3 lm, hö 2 m* (20 fm, 20 lmb) 

Varv 6 (C): Börja i valfri lmb, 1 fm om lmb, 4 lm, *1 fm om nä lmb, 4 lm* (20 

fm, 20 lmb) 

Varv 7: sm till mitten av lmb, *3 st tills om lmb, 5 lm, 1 fm om nä lmb, 5 lm* 

(10x3 st tills, 10 fm, 20 lmb) 

Varv 8: sm till mitten av lmb, *1 fm om lmb, 3 lm, 3 st tills i fm, 3 lm, 1 fm om 

nä lmb, 5 lm, hö 3 st tills* (10x3 st tills, 20 fm, 10 5-lmb, 20 3-lmb) 

Varv 9 (D): Börja i valfri 5-lmb, *[ {1 st, 2 lm} 5 ggr, 1 st] om 5-lmb, 1 fm om 

3-lmb, 3 lm, 1 fm om nä 3-lmb* (10x6 st+5 2-lmb, 20 fm, 10 3-lmb) 

Varv 10: sm om lmb, *{2 st om 2-lmb, 1 lm, hö st} 4 ggr, 2 st om 2-lmb, hö st, 

1 st om 3-lmb, hö st* (10x10 st+4 lmb, 10 st) 

Varv 11 (C): Börja i första lmb av 4, *{ [1 fm, 2 lm, 1 fm] om lmb, hö 1 st, 1 fm 

om utrymmet mellan de 2 st, hö 1 st} 4 ggr, sm i nä st, hö 1 st, 1 fm om 

utrymmet mellan de 2 st, hö 1 st* (10x13 fm+4 lmb, 10 sm) 

 

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 

 

 


