February Mandala by Ella

I min serie 12 Months & 12 Mandalas by Ella så är detta den andra
Mandalan, February.

Tack för att Du virkar min design, Jag hoppas att Du har roligt på vägen.
För mig är det viktigt att njuta av varje varv och att det är roligt att virka.
Virka ska vara ett sätt att koppla av, en form av meditation
Kram Elisabeth

Garn: Catona från Scheepjes
Garnåtgång ca 85gram
Virknål 3
Storlek: 33cm
Maskbeskrivning & övrig info:
Lm= Luftmaska
Sm = Smygmaska
Fm = Fast maska
Hst = Halv stolpe
St = Stolpe
Rel St F = Relief Stolpe fram
Rel Hst B = Relief halv stolpe bak
Rel Fm F = Releif Fast maska fram
Puff= Puffmaska virkas med 4 omslag och nedtag i angiven maska = totalt 9 öglor finns
på nålen. Dra garnet genom samtliga 9 öglor, 1fm för stängning av puff. Denna maska
räknas inte som en maska i mönstret.
**_** Virkas antal gånger som står angivet i mönstret.
*_* = Upprepas hela varvet
(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv
Avsluta samtliga varv med 1sm i 1:a maskan på varvet.
Virkar Du alla varv med samma garn virkas Sm fram till angiven maska.

Börja med 5lm och slut dem till en lm-ring med en sm i 1:a lm.
V1. Om lm-ringen virkas 12st. Tag av garnet!

V2. Virka fm i bakre maskbågen på samtliga st samt fm i utrymmet mellan st.
(24fm)

V3. I varje fm virkas följande: 1fm-1lm.
(24fm, 24lm)

V4. Börja om en lm med 1 puff, 3lm,
*hoppa över fm, lm,fm. i nästa lm virkas
1puff, 3lm* Tag av garnet!
(12 puff, 12x3lm)

V5. Varvet virkas i V3.
Börja i en “tom” lm med 3st tills. 3lm, *hoppa över puff, tänk på att de 3lm
från V4 ligger löst bakom de 3st tills. 3st tills i nästa “tomma” lm från V3,
3lm* Tag av garnet!
(12 x 3st tills, 12x3lm)

V6. Varvet virkas om 3lm från V4 bakom
arbetet.
Börja om 3lm från V4 med 4st, *1 rel st F om
puff, tänk på att de 3lm från föregående
varv ska ligga bakom rel st F. 4st om nästa
3lm* Tag av garnet!
(12x4st, 12 rel st F)

Börja alltid följande varv i 1:a maskan på varvet.
V7. Virka Fm i bakre maskbågen på samtliga maskor. Tag av garnet!
(60fm)
V8. Repetera V7. Tag av garnet!
(60fm)
V9. Repetera V7. Tag av garnet!
(60fm)
V10. *Virka 2fm, i 3:e maska virkas 2fm* Tag av garnet!
(80fm)
V11. Reptera V7. Tag av garnet!
(80fm)
V12. *Virka 4fm, i 5:e maskan virkas 2fm*
Sätt en markör i 1:a maskan på varvet. Vi
börjar i den maskan på V15. Tag av garnet!
(96fm)

V13. V
 arvet virkas om 3st tills från V5.
*1 rel fm f om 3st tills, 8lm*
(12 rel fm f, 12x8lm)

V14. Virka sm till mitten på 8lm, 1fm. 8lm, *1fm om mitten på nästa 8lm, 8lm*
(12 fm, 12x8lm)

V15. N
 u fortsätter vi att virka på V12, börja i maska Du satt markören i på V12.
Observera att inga maskor hoppas över på detta varv & varvet virkas i
bakre maskbågen.
4fm, 1st om 8lm från V14, *8fm, 1st om 8lm från V14* Avsluta med 4fm efter
att du virkat 1 st i sista 8lm på varvet. Tag av garnet!
(96fm, 12st)

V16. V
 arvet virkas i bakre maskbågen på fm.
Börja varvet i 1:a fm av 8 mellan 2 st. 4fm, 1 5:e fm virkas 2fm,3fm, 1 rel hst f
om st *4fm, 2fm i nästa maska, 3fm, 1 rel hst f om st*.
(108fm, 12 rel hst f)

V17. Börja varvet i 1:a fm efter rel hst f.
*1fm, 1lm, hoppa över 1maska*
Observera att när du virkar så ska det alltid vara lm över rel hst f.
(60fm, 60lm)

V18. Börja i lm som är direkt efter lm som virkats över rel hst f.
**1puff, 2lm, hoppa över fm** totalt 4ggr. Hoppa över lm som virkats över rel
hst f och 1:a fm. * Tag av garnet!
(48 puff, 48x2lm)

V19. Varvet virkas i V17 samt om puff från V18. Börja om lm som virkades över
rel hst f, med följande: *st-lm-st-lm-st-lm-st. 1rel hst f om puff, **2st i fm
från mellan 2puff, 1 rel hst f om puff** upprepas ytterligare 2 gånger. Om lm
över rel hst f virkas följande:* Tag av garnet!
(12xst-lm-st-lm-st-lm-st, 48 rel hst f, 72st)

V20. Börja om 1:a lm med 3hst,* rel fm f om st, 3hst om nästa lm, 1 rel fm f om
st, 3hst om sista lm, 1 rel fm f om st. 3lm, hoppa över 4maskor. 1sm, 1lm, 1sm i
nästa maska. 3lm, hoppa över 4maskor, rel fm f om 1:a st, 3hst om lm* Tag av
garnet!
(108hst, 48 rel fm f, 24x3lm, 12lm, 24sm)

V21. Börja om lm som virkades mellan 2sm på föregående varv med följande:
*st-lm-st-lm-st-lm-st-lm-st. Fm i bakre maskbågen på kommande 2 st från V19.
virkas bakom 3lm från V20. 4lm, Observera att de 4lm ska ligga bakom
arbetet. fm i nästa 2st, virkas bakom 3lm från V20. Om lm mellan sm virkas
följande:* Tag av garnet!
(12xst-lm-st-lm-st-lm-st-lm-st, 12x4lm, 48fm)

V22. Börja i 1:a lm med **1puff, 2lm, sm i bakre mskbågen på st, 2lm** Upprepas
ytterligare 2ggr. 1 puff i sista lm, 2lm, hoppa över sista st + 2fm. 1 fm om mitten
om 4lm bakom arbetet. 2lm, hoppa över 2fm + 1:a st, 1 puff om lm, 2lm, sm i
bakre maskbågen på st* Tag av garnet!
(48 puff, 96x2lm, 12fm, 36sm)

V23. Börja i fm som virkades om 4lm på föregående varv med följande: 6st,
**1lm, 1 rel fm b om puff** totalt 5ggr. 1lm, *6 st i fm, **1lm, 1 rel fm b om
puff** totalt 5ggr. 1lm* Tag av garnet!
(72st, 48 rel fm b, 72lm)

V24. Börja i 1:a st med 1 rel hst b, **2lm, 1 rel hst b** ytterligare 4 ggr. 4lm, 1
rel fm b om rel fm b som virkades om 3:e puff, 4lm, *1 rel hst b om 1:a st av 6.
**2lm, 1 rel hst b** ytterligare 4 ggr. 4lm, 1 rel fm b om rel fm b som virkades
om 3:e puff, 4lm* Tag av garnet!
(12 rel fm b, 72 rel hst b, 60x2lm, 24x4lm)

V25. Börja om 2lm med **4st tills, 2lm, hoppa över rel hst b** ytterligare 4ggr.
4st tills om sista 2lm, hoppa över rel hst b, 1 fm i rel fm b,
hoppa över 1:a rel hst b* Tag av garnet!
(60 4st tills, 48 x 2lm, 12 rel fm b)

V26.Börja om 2lm med 5st, rel fm f om 4st tills, **5st
om nästa lm, rel fm f om 4st tills** ytterligare 2ggr,
5st om sista 2lm, hoppa över 4st tills, 1 fm i fm, hoppa
över 4st tills, om de 2lm virkas 5st, rel fm f om 4 st
tills*
( 48x 5st, 36 rel fm f, 12 fm)

February mandala har en fortsättning, varje lördag kl 08:00 under Februari
kommer det att publiceras ytterligare varv och February mandala växer till en
cal.

