Cornflower by Ella

En lördag morgon vaknade jag med en idé, efter många och långa stunder med
virknålen vart resultatet en rund kudde. Mönstret passar riktigt bra till att
pryda ditt bord eller varför inte i en ring på väggen. Se lite mer information
nedan.

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 till kudde: Scheepjes Colour Crafter, 2 nystan = 600 meter.
Virknål 3,5 - 4 beror på hur du virkar
Till mandala att ha på bordet eller i en ring har jag använt Bomull 8/4 och virknål 3.
Mått: Mandal i bomull 8/4, 40cm efter att du blockat den,
Jag har använt kudde med mått 38 cm för garnet Colour Crafter.

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 dst F = Releif dubbel stolpe fram
Pop = Virkas med 4 st i angiven maska
**_** 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.
Viktig info innan Du börjar!
Mönstret är skrivet för en enfärgad mandala.
För en mandala att ha på bordet eller kanske i en ring så virkas V 1 - 32.
Om du väljer att virka en kudde så virkas framstycket med alla varv 1-32.
Bakstycken virkas varv 1 - 35. MEN du utesluter varv 31 och 32. Börja med varv 33 direkt
efter varv 30.
Montera kudden på rätsidan av arbetet och virka med sm, eller sy ihop kudden i Varv 30 för
framstycke och V35 för bakstycke. Bakstycket är större än framstycket, detta för att
framstycket är som ett “lock” på den runda kudden.

5lm sluts till en lm-ring med 1 sm.
V1. 16 st om lm-ringen.
V2. Virka *1 st i st, 1st i utrymmet mellan st*
(32st)

V3. Virka 1 rel st f, 1 rel dst f om st från V1, hoppa över st från
V2 som hamnar bakom rel dst f *1 rel st f om nästa st på V2,
1 rel dst f om nästa st på V1, hoppa över st från V2 som
hamnar bakom rel dst f.* Tag av garnet!
(16 rel st f, 16 rel dst f)

V4. Nu virkar vi i V2´s maskor som ligger bakom rel st f.
Virka 1 st i varje maska.
(32st)

V5. Börja med 2hst i 1:a maskan, 1hst,
* 2 hst i nästa maska, 1hst*
(48hst)

V6. Varvet virkas i samtliga maskor!
2 fm, *1 rel dst i rel dst från V3, 3fm*
Efter sista rel dst f virkas 1fm, avsluta med sm i 1:a fm.
(16 rel dst f, 48fm)

V7. Virka hst i varje maska.
(64hst.)
V8. Virka Fm i varje maska.
(64fm)

V9. Varvet virkas i samtliga maskor!
Börja med 1fm, 2 rel dst f tills på följande vis, virkas i rel dst f från V6: 1 rel dst till vänster
och 1 rel dst f om rel dst till höger om rel dst, för att bilda en topp. *4fm, 2 rel dst f tills på
följande vis, virkas i rel dst f från V6: 1 rel dst till vänster och 1 rel dst f om rel dst till höger
för att bilda en topp* Avsluta med 3fm, 1sm i första fm.
(64fm, 16 x 2 rel dst f tills.)

V10. Börja med 1 fm, 1 rel hst f om 2 rel dst tills. *4fm, 1 rel hst f om 2 rel dst tills* Avsluta
med 3fm, 1 sm i 1:a fm.
(64fm, 16 rel hst f)

V11. Börja med 2st i samma maska, *1 rel st f om rel hst,
2st, 1 pop, 2st i nästa maska* Avsluta med sm i 1:a
maskan..
(64st, 16 pop, 16 rel st f)

V12. Virka rel st f i samtliga maskor.
(96 rel st f)

V13. 1 Sm, i nästa maska virkas följande:
*1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st.
hoppa över 2 maskor, 1 rel fm f om nästa maska,
hoppa över 2 maskor, virka följande i nästa maska:*
Avsluta med att hoppa över 2 maskor,
1 sm i 1:a st.
(16x1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st, 16x 1rel
fm f)

V14. Sm fram till 1:a lm efter st. *3hst om lm, 1 rel fm f om st, 3hst om nästa lm, 1 rel fm f om
st, 2st-2lm-2st om nästa lm, 1 rel fm f om st, 3hst om nästa lm, 1 rel fm f om st, 3 hst om
sista lm. Hoppa över st, 1 rel fm f om fm f. Hoppa över nästa maska* Avsluta med sm i 1:a
maskan.
(192hst, 80 rel fm f, 16x2st-2lm-2st)

Varv 15 - 20 virkas från baksidan på arbetet.
V15. detta varv virkas i varv 11.
Virka st i samtliga maskor. Det blir i de maskor som ligger fritt
bakom rel st som virkats på v12.
(96st)
V16. hst i samtliga maskor. (96hst)
V17. fm i samtliga maskor.
(96fm)
V18. st i samtliga maskor
(96 st)
V19. Nu ska vi öka antal maskor.
Börja med 1hst, i nästa maska virkas 2hst,
*1hst, 2hst i nästa maska*
(144hst)
V20. fm i samtliga maskor. Tag av garnet!
(144fm)

Nu vänder vi tillbak till rätsidan.
V21. På detta varv ska vi virka med “toppen” från varv 14.
Mellan varje topp ska det vara 9 maskor. Vi virkar i
samtliga maskor. Eftersom vi inte har märkt ut vart
“toppen” ska virkas fast, så lägg ut arbetet och dra i en
“topp” mot maskorna på varv 20. Börja med en fast maska
i den maska som “toppen” pekar mot, 1 fm om “toppen”
från V14. *9fm, 1fm om nästa “topp”*
Efter sista “toppen” virkas 8fm, 1 sm i 1:a fm.
(160fm)

V22. Börja med 1hst, 1 rel st f om fm som virkats i “toppen”.* 9 hst, 1 rel st f*
Avsluta med 8hst, 1sm i första hst.
(144 hst, 16 rel st f)

V23. virka rel fm b i samtliga maskor
(160 rel fm b)

V24. Börja med pop, *2st, 1 pop*
efter sista pop virkas 3st, sm i pop.
( 53pop, 107st)

V25. Börja med en rel st f om pop, *2 rel st f, 1 rel st f om nästa pop* Avsluta med 3 rel st f,
sm i rel st f.
(160 rel st f)

V26. Virka rel fm b om samtliga maskor.
(160 rel fm b)

V27. Börja med 1 st, virka 1st i föregående maska = X-st. *Hoppa över en maska, 1st, 1st i
den maska du hoppade över*
(80 X-st)

V28. *I utrymmet mellan st som bildar X-st virkas 2hst, hoppa över 2st, i nästa X-st virkas
3hst*
(200 hst)

V29. Virka rel hst b i samtliga maskor.
(200 rel hst b)
V30. Virka rel hst f i samtliga maskor
(200 rel hst f)

Följande 2 varv är för framsidan på kudde eller om du virkar en mandala duk.
V31. Börja med följande i 1:a maskan: 1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st. hoppa över 2 maskor,
*1fm, hoppa över 2 maskor, virka följande i nästa maska: 1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st. hoppa
över 2maskor* Efter sista 1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st på varvet återstår det 3 maskor, hoppa
över dem och 1sm i 1:a st.
(33x1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st, 33x1fm)
V32. Börja i 1:a lm med 3hst, 1 rel fm f om st, om nästa lm virkas 2st-2lm-2st, 1rel fm f om st,
3hst om nästa lm. *hoppa över st, 1rel fm f i fm, hoppa över st. Om lm virkas 3hst, 1 rel fm f
om st, om nästa lm virkas 2st-2lm-2st, 1rel fm f om st, 3hst om nästa lm*
(198hst, 99 rel fm f, 33x2st-2lm-2st)

Följande varv är för baksida av kudde.
V33. rel st b i samtliga maskor
(200 rel st b)
V34 repetera V33
(200 rel st b)
V35. repetera V33
(200 rel st b)
Montera kudden på rätsidan av arbetet och virka med sm, eller sy ihop kudden i Varv 30 för
framstycke och V35 för bakstycke. Bakstycket är större än framstycket, detta för att
framstycket är som ett “lock” på den runda kudden.

