February Mandala Square!
Del 4.

V16. Börja i mittersta 2lm i ett hörn med *1hst-2lm-1hst. 36 rel hst b, 1 rel fm b
i 2:a puff från v13, hoppa över en maska, 2 rel hst b, 1 rel fm b om nästa puff
från V13, hoppa över en maska, 36 rel hst b, om 2lm i nästa hörn virkas
följande:*
(4x1hst-2lm-1hst = hörn, 296 rel hst b, 8 rel fm b)

V17. Börja om 2lm i ett hörn med *1fm-2lm-1fm. **2lm hoppa över 1maska, 1 rel
fm F** repetera fram till nästa hörn* Som du ser så avslutar du med 1 rel fm F i
sista maskan innan hörnet, du har 39 x 2lm på var sida.
(4x1fm-2lm-1fm = Hörn, 39x2lm, 39 rel fm f)

V18. Börja *om 2lm i ett hörn, 4st-2lm-4st. Hoppa över **1fm, 2lm, 1fm. Om 2lm
virkas 5st** repetera ytterligare 18ggr, hoppa över 2fm*
(4x4st-2lm-4st = hörn. 380st)

V19. Börja om 2lm i ett hörn från varv 15, *3st tills-3lm-1sm-3lm-2st
tills-3lm-1sm-3lm-3st tills. Fortsätt med 1fm med nedtag om 2lm från V17, som
är efter 4st i ett hörn. **5 rel hst b, 1fm med nedtag om 2lm från V17**
Upprepas totalt 19ggr. Fortsätt om 2lm i hörnet från V15* Avsluta varvet med
1sm i 3st tills.
(4x3st tills-3lm-1sm-3lm-2st tills-3lm-1sm-3lm-3st tills = hörn, 20fm,
95 rel hst b)

V20. Börja om 2lm i ett hörn från V18, *2fm-2lm-2fm, 4rel hst b, hoppa över 1
maska, 2sm, i nästa maska virkas 1sm-2lm-1sm. **5sm, i nästa maska virkas
1sm-2lm-1sm** upprepas ytterligare 17ggr. 2sm, hoppa över 1 maska,
4 rel hst b*
(4x2fm-2lm-2fm, 32 rel hst b, 528sm,
76x2lm)

Nu är vi färdiga, eller?

Jag har valt att göra en fortsättning för att även få en baksida till en kudde.
För att få en baksida så har jag valt att börja virka på avigsidan av arbetet och i
maskorna från V16.

Jag återkommer till er med beskrivning!
Storleken av min February Mandala Square är ca 48 cm, men om du blockar den
så blir den ca 50cm.
Jag har använt Catona från Scheepjes och virknål 3.

