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Strawberry Fields Mandala 

 
Garn: Scheepjes Catona (50 g = 125 m) 

Fg A – grön 389  Fg C – gul 522  

Fg B – röd 390  Fg D – vit 106  

Virknål: 3,0 mm 

Storlek: ca 27 cm i diameter  
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Virktermer 

MR magisk ring 

m maska 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

lmb luftmaskbåge 

fm fast maska 

fm tills  fasta maskor tillsammans 

relfmfr relief fast maska framifrån 

relfmb relief fast maska bakifrån 

hst halvstolpe 

relhstb relief halvstolpe bakifrån 

st stolpe 

relstfr relief stolpe framifrån 

relstb relief stolpe bakifrån 

bmb bakre maskbågen 

puff puffmaska  Gör ett omslag, stick nålen genom angiven maska och dra igenom 

garnet till en längd som motsvarar en stolpe, upprepa totalt 5 gånger = 11 öglor på 

nålen. Gör ett omslag och dra igenom alla öglorna. Stäng maskan med 1 lm (lm 

räknas ej som en egen m) 

picot 3 lm, sm i första lm 

* - * upprepa varvet runt 

[ - ] virkas i samma m 

hö hoppa över 

nä nästa 

v varv 
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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 

eller använd den metod du själv föredrar 

 Avsluta varje varv med  sm i första m. Vid färgbyte kan varvet avslutas med en 

invisible join  

 Maskantal anges inom ( - ) i slutet av varje varv 

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

 Blocka ditt färdiga arbete för bästa resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varv 1 (A): 12 hst i MR (12 hst) 

Varv 2: *1 hst, 1 lm* 12 ggr (12 hst, 12 1-lmb) 

Varv 3 (B): Börja i valfri lmb, *1 puff om lmb, 2 lm, hö st* (12 puff, 12 2-lmb) 

Varv 4 (A): Börja i valfri puff, *1 relfmfr om puff, 1 fm om lmb, 1 relstfr om hst på 

v 2, 1 fm om samma lmb som senast gjorda fm* (12 relfmfr, 12 relstfr, 24 fm) 

Varv 5 (C): Börja i valfri relstfr, 1 fm i bmb i varje m varvet runt (48 fm) 
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Varv 6 (D): Börja i första m på föreg varv, *1 fm, 5 lm, hö 3 m* (12 fm, 12 5-lmb) 

Varv 7: sm om lmb, *5 st om lmb, 1 lm, hö fm* (60 st, 12 1-lmb) 

Varv 8: *5 st, 1 lm, 1 fm om lmb, 1 lm* (60 st, 12 fm, 24 1-lmb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varv 9 (C): Börja i första st av 5 i valfri grupp, *5 relhstb, 1 fm om lmb, 1 lm, hö fm, 

1 fm om nä lmb* (60 relhstb, 24 fm, 12 1-lmb) 

Varv 10 (B): Börja i tredje relhstb av 5 i valfri grupp, *1 relfmb, 4 lm, hö 3 m, 1 puff 

i lmb, 4 lm, hö 3 m* (12 relfmb, 12 puff, 24 4-lmb) 

Varv 11 (A): Börja i valfri puff, *1 relfmfr om puff, följande m virkas i varv 9 

framför lmb på föreg v: 1 st i fm, 1 st i varje av de 5 relhstb, 1 st i fm* (12 relfmfr, 84 

st* (12 relfmfr, 84 st) 

Varv 12 (C): Börja i 3:e st av 7, 1 fm i bmb i varje m varvet runt (96 fm) 

Varv 13 (D): Börja i första m på föreg varv, *3 st, 9 lm, hö 5 m* (36 st, 12 9-lmb) 

Varv 14: 1 lm (räknas ej som en m), *3 relstfr, [5 fm, 2 lm, 5 fm] om lmb* (36 

relstfr, 120 fm, 12 2-lmb) 
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Varv 15 (B): Börja i valfri lmb, *1 fm i lmb, 5 

lm, hö 5 m, 1 puff i relstfr, 2 lm, hö 1 m, 1 puff i 

nä relstfr, 5 lm, hö 5 m* (24 puff, 12 fm, 24 5-

lmb, 12 2-lmb) 

Varv 16 (C): Alla st på varvet virkas framför 

lmb på föreg varv. Börja i första puff av 2, *1 

relfmfr om puff, 1 st i den överhoppade relstfr på 

v 14, 1 relfmfr om nä puff, 1 st i bmb i varje av 

de 5 fm på v 14, 2 lm, hö fm, 1 st i bmb i varje av 

de nä 5 fm på v 14* (24 relfmfr, 12 2-lmb, 132 

st) 

Varv 17 (A): Börja i valfri lmb, *1 fm i lmb, 5 relstb, 1 lm, hö relfmfr, 1 fm i st, 1 

lm, hö relfmfr, 5 relstb* (132 relstb, 24 fm, 24 1-lmb) 

Varv 18 (D): Börja i en fm som är gjord i en lmb, *6 fm i bmb, 2 fm tills över de 2 

lmb (hö fm), 5 fm i bmb* (132 fm, 12x2 fm tills) 

Varv 19: *[1 fm, picot, 1 fm] i samma m, 5 fm, [1 fm, picot, 1 fm] i nä m, 5 fm* 

(168 fm, 24 picot) 

 

Fäst alla trådar. Blocka ditt färdiga arbete.  

 

 

 

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! 

 

#strawberryfieldsmandala 

 

 

 

 


