Hortensia Mandala

Garn & Virknål:
Virknål 1,75
Maxi Sugar Rush
(1) Sky Blue 510
(2) Blue 247
(3) Capri Blue 261
(4) vit 105
(5) silver grey 618
(6) grey 242
Garnåtgång vet jag ej.

Virknål 3
Catona
(1) Bridal White 105 <14g>
(2) Old Lace 130 <17g>
(3) Champagne 248 <20g>
(4) Metal Grey 242 <31g>
(5) Mercury 074 <25g>
(6) Light Silver 172 <16g>

Storlek; 29 cm med Maxi Sugar Rush, 42cm med Catona
Maskbeskrivning:
LM = Luftmaska
SM = Smygmaska
FM = Fast maska
HST = Halv stolpe
ST = Stolpe
DST = Dubbel stolpe
Rel Fm B = Relief fast maska bak
Rel St B = Relief stolpe bak
Rel Fm F = Releif Fast maska fram

Rel St F = Releif stolpe fram
Rel Dst F = Relief dubbel stople fram
Puff= Puffmaska virkas med 4 omslag och nedtag i angiven maska = totalt 9 öglor finns på
nålen. Dra garnet genom samtliga 9 öglor, 1lm för stängning av puff. Denna lm räknas inte
som en maska i mönstret.
*_* = Upprepas hela varvet
(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv
I början på varje varv anges färg med 1,2,3,4,5 eller 6 inom parentes.

V1. (1) 5lm sluts till en ring med 1sm i 1:a lm.

V2. (1) 12st om ringen, tag av garnet!

V3. (2) I utrymmet mellan st virkas 2st, hoppa över st från föregående varv. (24st) Tag av
garnet!

V4. (3) Börja varvet i utrymme mellan 2 grupper av 2st, virka 2st, *hoppa över 1st, 1st virkas
i utrymmet innan nästa st, hoppa över 1st, 2st i nästa utrymme* (36st) Tag inte av garnet, du
fortsätter med samma färg på nästa varv!

V5. (3) Börja varvet med sm fram till 1:a ensamma st mellan 2st från föregående varv. 1rel
dst f om st, 3lm, *hoppa över 2st, 1 rel dst f om nästa st, 3lm* varvet upplevs tajt. (12 rel dst f
+ 12x3lm) Efter detta varv skålar sig arbetet, Vik ner V5. Tag av garnet!

V6. (1) Börja om 3lm, 6st, *1 rel hst f om rel dst f, 6st om nästa 3lm* (12 rel hst f + 12 x 6st)
Tag av garnet!

V7. (4) Börja i 1:a st av 6, virka rel hst b om samtliga 6st, *1 rel fm f om rel hst f från
föregående varv, 6 rel hst b om nästa 6st från föregående varv. (12x1rel fm f + 12x 6rel hstb)
Tag av garnet!

V8. (5) Börja varvet i en rel fm f med följande: 1st-2lm-1st-2lm-1st-2lm-1st. 1lm, hoppa över
3rel hst b, i 4:e rel hst b virkas 1 rel sm b, hoppa över 2 rel hst b, 1lm, ‘ i rel fm f virkas
följande: 1st-2lm-1st-2lm-1st-2lm-1st. 1lm, hoppa över 3rel hst b, i 4:e rel hst b virkas 1 rel
sm b, hoppa över 2 rel hst b, 1lm* (12x 1st-2lm-1st-2lm-1st-2lm-1st, 12 rel sm b, 24lm). Tag
av garnet!

V9. (2) Börja varvet om 2lm efter 1:a st med 4st, 1 rel fm f om st. 4st om nästa 2lm, 1rel fm f
om st, 4st om nästa 2lm, hoppa över sista st + 1lm, 1rel fm fram om rel sm b, hoppa över
1lm + 1:a st, *4st om de 2lm, 1 rel fm f om st, 4st om nästa 2lm, 1 rel fm f om st, 4st om sista
2lm, hoppa över 1st + 1lm, 1 rel fm f om rel sm b, hoppa över 1lm* ( 24 rel fm f, 144st). Tag
av garnet!

V10.(6) Börja varvet i en rel fm f som virkats om rel sm b. *1rel dst b, 6lm, hoppa över
samtliga maskor fram till nästa rel fm f som gjordes om rel sm b* (12 rel dst b, 12x6lm), Tag
inte av garnet, du fortsätter med samma färg på nästa varv!

V11 (6) Börja varvet om 6lm med 12 hst, 1 rel hst f om dst, *12 hst om nästa 6lm, 1 rel hst f
om dst* (144hst + 12 rel hst f) Tag av garnet!

V12 (4) Börja varvet i 1:a hst av 12 med 1 fm i bakre maskbågen. Fortsätt med fm i bakre
maskbågen i resterande 11hst. om rel hst f virkas 1 rel fm f, *12 fm i bakre maskbågen i
nästa 12 hst från föregående varv, 1 rel fm f om rel hst f* (12x12 fm + 12 rel fm f). Tag av
garnet!

V13. (5) Börja varvet i en rel fm f med följande: 1dst-2lm-1dst-2lm-1dst-2lm-1dst. 1lm, hoppa
över 5fm, 1fm i 6:e bakre maskbågen, hoppa över 6fm, 1lm. *I rel fm f virkas följande:
1dst-2lm-1dst-2lm-1dst-2lm-1dst. 1lm, hoppa över 5fm, 1 fm i 6:e bakre maskbågen, 1lm*
(12 x 1dst-2lm-1dst-2lm-1dst-2lm-1dst. 2lm, 12 sm, 24 x 1lm) Tag av garnet!

V14. (3) Börja varvet om 2lm efter 1:a dst i en grupp om 4dst. Virka 4st om de 2lm, 1rel fm f
om dst, 4st om nästa 2lm, 1rel fm f om dst, 4st om sista 2lm, hoppa över sista dst + 1lm,
1lm, 1 rel fm f om fm, 1lm, hoppa över 1lm + första dst. *om de 2lm virkas 4st, 1 rel fm f om
dst, 4st om nästa 2lm, 1 rel fm f om dst, 4st om sista 2lm, hoppa över sista dst + 1lm, 1rel fm
f om sm, 1lm, hoppa över 1lm + 1:a dst* ( 144st, 26 rel fm f, 24lm) Tag av garnet!

V15. (5) Detta varv virkas bakom arbetet, från rätsidan men maskorna görs på baksidan.
Börja varvet i fm som virkades på varv 13 (blir bakom rel fm f från V14), Virka
1dst-2lm-1dst-2lm-1dst-2lm-1dst. 2lm, 1 fm runt 3:e dst från V13, 2lm, virka följande i nästa
fm från V13, 1dst-2lm-1dst-2lm-1dst-2lm-1dst. 2lm, 1fm runt 3:e dst från V13.
(12 x 1dst-2lm-1dst-2lm-1dst-2lm-1dst + 24 x 2lm + 12 fm) Tag av garnet!

V16. (1) Börja varvet i 2lm direkt efter 1:a dst, 4st, 1 rel fm f om dst, 4st om nästa 2lm, 1 rel
fm f om dst, 4st om 2lm, hoppa över sista dst + 2lm, 1 rel fm fram om fm, *hoppa över 2lm +
1:a st, 4st om 2lm, 1 rel fm f om dst, 4st om nästa 2lm, 1 rel fm f om dst, 4st om sista 2lm,
hoppa över sista st + 2lm, 1 rel fm f om fm* (144st, 26 rel fm f)
Tag av garnet!

V17. (5) Detta varv virkas bakom arbetet, från rätsidan men maskorna görs på baksidan.
Börja varvet i fm som virkades på varv15 (blir bakom rel fm f från V16), Virka
1dst-2lm-1dst-2lm-1dst-2lm-1dst. 2lm, 1 fm runt 3:e dst från V15, 2lm, virka följande i nästa
fm från V13, 1dst-2lm-1dst-2lm-1dst-2lm-1dst. 2lm, 1fm runt 3:e dst från V15.
(12 x 1dst-2lm-1dst-2lm-1dst-2lm-1dst + 24 x 2lm + 12 fm)
Tag av garnet!

V18. (2) Börja varvet i 2lm direkt efter 1:a dst, 4st, 1 rel fm f om dst, 4st om nästa 2lm, 1 rel
fm f om dst, 4st om 2lm, 1lm hoppa över sista dst + 2lm, 1 rel fm fram om fm, *1lm hoppa
över 2lm + 1:a dst, 4st om 2lm, 1 rel fm f om dst, 4st om nästa 2lm, 1 rel fm f om dst, 4st om
sista 2lm, hoppa över sista dst + 2lm,1lm, 1 rel fm f om fm* (144st, 26 rel fm f, 24lm)

V19. (6) börja varvet med 1 rel fm b i 1:a av 4st. Fortsätt med rel fm b i resterand 3st, *hoppa
över rel fm f, om nästa 4 st virkas rel fm b, hoppa över nästa rel fm f, 4 rel fm b om nästa 4st.
Om rel fm f virkas följande: 1 rel hst f-2lm-1 rel hst f. Fortsätt med 4 rel fm b om nästa 4st*
(144 rel fm b, 12x 1rel hst f-2lm-1 rel hst f) Tag av garnet!

V20. (4) Börja om 2lm med följande: 1 puff, 2lm, 1sm om 2lm från föregående varv. 2lm,
1puff, 2lm 1sm om 2lm från föregående varv, 2lm, 1puff. *hoppa över 2maskor, 10 fm i
bakre maskbågen, hoppa över 2 maskor. Om de 2lm virkas förljande: 1 puff, 2lm, 1sm om
2lm från föregående varv. 2lm, 1puff, 2lm 1sm om 2lm från föregående varv, 2lm, 1puff* (36
puff, 120fm) Tag av garnet!

V21 (5) Börja detta varv i 2:a fm i en grupp om 10 från föregående varv med 1fm, fortsätt
med fm i nästa 7 maskor, *hoppa över 10:e maskan, 5lm, hoppa över gruppen med 3 puffar
+ 1fm, (de 5lm ska ligga bakom gruppen om 3 puffar). 8fm* (84 fm, 12x5lm). Tag av garnet!

V22 (6) Börja detta varv i 1:a fm i en grupp om 8fm från föregående varv med 1fm, fortsätt
med fm i nästa 7fm,*. virka 4fm om de 5lm,8fm* (144fm). Tag av garnet!

V23. (5) Börja varvet i 2:a fm av 8 från föregående varv med 1st, fortsätt med st i nästa 5fm,
*hoppa över 1fm, i de 4fm som vrikats om 5lm på föregående varv virkas följande: 1st, 2lm,
1st i nästa fm, 2lm, 1st i nästa fm, 2lm, 1st i 4:e fm. hoppa över 1fm, Fortsätt med st i
kommande 6 fm* (72st, 12x1st-2lm-1st-2lm-1st-2lm-1st) Tag av garnet!

V24 (3) Börja varvet om 1:a st av 6 med 1 rel hst b, fortsätt med rel hst b om nästa 5st,
*hoppa över 1st, om de 2lm virkas 4st, hoppa över st, 4st om 2lm, hoppa över st, *4st om de
sista 2lm. hoppa över st. om de kommande 6 st virkas rel hst b.* (72 rel hst b, 12st)

V25 (1) Börja om en rel hst b från föregående varv med 1 rel hst b, fortsätt med rel hst b om
kommande 5 maskor. *1 rel hst f om st som hoppades över på föregående varv, om de 4st
virkas 4 rel hst b, 1 rel hst f om st som hoppades över på föregående varv. 4 rel hst f om
nästa 4st, 1 rel hst f om st som hoppades över på föregående varv. 4 rel hst b om de sista
4st, 1 rel hst f om st som hoppades över på föregående varv. Virka rel hst b om kommande
6 maskorna* (84 rel hst b, 48 rel hst f) Tag av garnet!

V26 (5) börja i 2:a rel hst b av 6 från föregående varv. virka 1 rel st b, fortsätt med rel st b om
kommande 3 maskor, *hoppa över 2 maskor, om kommande 4 rel hst b virkas rel fm b,
hoppa över rel hst f, 4 rel fm b, hoppa över rel hst f, 4 rel fm b, hoppa över rel hst f + en
maska. Fortsätt med rel st b om nästa 4 maskor* (144 rel fm b, 48 rel st b) Tag av garnet!

V27 (4) Börja i 1:a rel st b av 4 med 1 hst, fortsätt med hst i nästa 3 rel st b. i följande 12 rel
fm b virkas fm, *hst i nästa 4 rel st b, fm i följande 12 rel fm b* (144fm, 48hst) Tag av garnet!

V28 (6) Börja varvet i valfri maska med 1st, virka 1 st i föregående st = X-st.
*hoppa över 1 maska, virka 1st i nästa maska, virka 1st i den maska som hoppades över*
(96 X-st)

V29 (4) Börja varvat mellan två st som bildar en X-st med 1 puff, *hoppa över 2st, i nästa
utrymme mellan 2st som bildar x-st virkas 1st-2lm-1st = V-st, hoppa över 2st, i utrymmet
mellan 2st som bildar X-st virkas 1puff* (48 puff + 48 V-st) Tag av garnet!

V30 (2) Börja varvet om de 2lm i en V-st med 4st, 2lm, *hoppa över st + puff + st, om nästa
2lm virkas 4st, 2lm* (48x4st + 192lm) Tag av garnet!

V31 (3) Börja varvet i 1:a st i en grupp om 4st med 1 rel hst b, fortsätt med rel hst b om nästa
3st, *1 rel hst f om puff från varv 29, du hoppar över de 2lm som nu ligger bakom rel hst f
som gjordes om puff, rel hst b om nästa 4stt* (48 rel hst f + 192 rel hst b). Tag av garnet!

V32 (5) Börja om de 2lm från V29 som ligger bakom rel hst f från föregående varv, virka
följande: 1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st. Hoppa över 4 rel hst b, fortsätt i nästa 2lm från V29
som ligger bakom rel hst f från V31 med följande: 1st-1lm-1st, hoppa över 4 rel hst b, fortsätt
i nästa 2lm från V29 med följande:1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st * (24 x
1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st + 24 x 1st-1lm-1st) Tag av garnet!

V33. (4) Börja varvet om 1:a lm i en grupp om 3 med 4hst, 1 rel fm f om st, 4st om nästa lm,
1 rel fm f om st, 4hst om sista lm,* hoppa över sista st, 1lm, hoppa över st, 1 puff om lm,
hoppa över st, 1lm, hoppa över första st, 4hst om lm, 1 rel fm f om st, 4st om lm, 1 rel fm f
om st, 4hst om sista lm* (48x4hst, 24x4st, 24 puff, 48lm) Tag av garnet!

Dax att blocka Ditt arbete, ett måste tycker jag :)

All upphovsrätt och användarvillkor ägs av mig, Elisabeth Laitila.
Dela gärna med dig av Din färdiga design på #lifestylebyella
#Hortensiabyella
Följ mig gärna på Instagram: @lifestylebyella.se
Tack för att Du virkat min Design, jag hoppas att Du haft roligt på
vägen. För mig är det viktigt att njuta av varje varv och att det är roligt.
Att virka ska vara ett sätt att slappna av, en form av meditation.

Kramar
Elisabeth <3

