February Mandala Square!
Del 1.
Av

V1. Börja om 1:a st i en grupp om 5st med 1 rel hst b, fortsätt med rel hst b om
nästa 3st, hoppa över sista st och rel fm f. **4 rel hst b, hoppa över st och rel
fm f** upprepas ytterligare 1 gång, 4rel hst b, 1lm, hoppa över st och fm.
* **4 rel hst b, hoppa över sista st och rel fm f** upprepas ytterligare 2ggr,
4rel hst b, 1lm, hoppa över st och fm*
(192 rel hst b, 12lm)

V2. Börja om 1:a rel hst b med 1 rel st b, fortsätt med 1rel st b, 2 rel hst b, 8
rel fm b, 2 rel hst b, 2 rel st b. *Om lm virkas 1puff-1lm-1puff. **Fortsätt med
2 rel st b, 2 rel hst b, 8 rel fm b, 2 rel hst b, 2 rel st b. Om lm virkas 1puff.**
ytterligare 1 gång. 2 rel st b, 2 rel hst b, 8 rel fm b, 2 rel hst b, 2 rel st b* När
du har 4 x 1 puff-1lm-1puff avslutar du varvet med **2 rel st b, 2 rel hst b, 8
rel fm b, 2 rel hst b, 2 rel st b. Om lm virkas 1puff** totalt 2ggr, sm vi 1:a
maskan.
(48 rel st b, 48 rel hst b, 96 rel fm b, 16puff)
V3. Börja i 3:e maskan efter 1 puff. 12fm, *1lm, hoppa över 2maskor + puff. om
lm virkas följande: 1 dst-1lm-1dst-2lm-1dst-1lm-1dst. 1lm hoppa över puff + 2
maskor, 12 fm,** hoppa över 2 maskor. i puff virkas följande:
1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st. hoppa över 2 maskor, 12 fm** upprepas ytterligare
1 gång*
(144 fm, 8lm, 4x1 dst-1lm-1dst-2lm-1dst-1lm-1dst,8x1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st)
V4. Börja om lm, direkt efter 1 dst med *5st tills, 2lm, hoppa över dst, om 2lm
virkas 5st tills-2lm-5st tills.2lm, hoppa över dst, 5st tills om nästa lm. Hoppa
över sista dst + lm, 3dst, 4st, 5hst, 5lm, hoppa över 1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st,
de 5lm ska ligga bakom arbetet. 12 fm, 5lm, hoppa över
1st-1lm-1st-1lm-1st-1lm-1st, de 5lm ska ligga bakom arbetet. 5hst, 4st, 3dst,
hoppa över 1lm + 1dst, om lm virkas:*
(16X5 st tills. 24dst, 32st, 40hst, 48fm, 8x5lm)

V5. Börja om 2lm direkt efter 5st tills, med 1puff, *3lm, 1 rel fm f om 5st tills,
3lm, om nästa 2lm virkas följande: 1puff- 3lm-1sm-3lm-1puff-3lm. 1 rel fm f om
5 st tills. 3lm, 1puff om nästa 2lm, 3lm, 1 rel fm f om 5st tills. 12 rel hst b. 4hst
om 1:a lm från V3, rel fm f om st, 4 hst om lm, 1 rel fm f om st, 4hst om sista lm.
Observera att de 5lm från föregående varv fortsatt ska ligga bakom
arbetet! 12 fm i bakre maskbågen. Virka 4hst om 1:a lm från V3, 1 rel fm f om
st, 4 hst om nästa lm, 1 rel fm f om st, 4hst om sista lm. 12 rel hst b. 1 rel fm f
om 5 st tills, 1 puff om 2lm*
(16puff, 32x3lm, 4 rel fm f, 4sm, 96 rel st b, 48 fm)

Nu har vi skapat 4 hörn till vår February
Mandala Square.

