February Mandala
Square!
Del 3.

V11. Börja om 2lm i ett hörn med 1st-2lm-1st. 1 rel hst f om puff, 1 st i maska
från V9 **1 rel hst f om puff, 1 st i maska från V9** ytterligare 3ggr. **2hst i
utrymmet mellan st som bildar X-st** virkas totalt 23ggr. 1st i maskan från
V9,** 1 rel hst f om puff, 1 st i maska från V9** virkas totalt 4ggr
1 rel hst f om puff, 1st-2lm-1st om 2lm i nästa hörn.
(4x1st-2lm-1st = hörn. 40 rel hst f, 184hst, 40st)

V12. Börja om 2lm i ett hörn med 1fm-2lm-1fm. *fortsätt med fm i följande 31
maskor, hoppa över 2 maskor, i nästa maska virkas 1st-1lm-1st. 2lm, i nästa
maska virkas 1st-1lm-1st. hoppa över 2 maskor, 31 fm. Om de 2lm virkas
1fm-2lm-1fm = Nästa hörn*
(4x1fm_2lm-1fm = hörn. 248fm. 4x2lm, 8x1st-1lm-1st)

V13. börja *om 2lm i ett hörn 1hst-1lm-1hst-1lm-1hst-1lm-1hst. *hoppa över
2maskor, 30fm i bakre maskbågen, 1 rel fm f om st, 3lm, 1 puff om lm, 3lm, 1 rel
fm f om st, 3lm. Om 2lm virkas 1 puff-3lm-1sm-3lm-1puff-3lm. 1 rel fm f om st,
3lm, 1 puff om lm, 3lm, 1 rel fm f om sista st. 30 fm i bakre maskbågen, hoppa
över 2maskor*
(4x 1hst-1lm-1hst-1lm-1hst-1lm-1hst = hörn. 240 fm, 16 puff, 16 rel fm f,
32x3lm)

V14. Börja *i mittersta lm i ett hörn 3st tills-1lm- 3st tills, 1lm, hoppa över hst,
3st tills om nästa lm, hoppa över hst, *30 rel st b, 6lm, hoppa över 4 puffar, de
6lm ligger bakom arbetet. 30 rel st b, hoppa över hst, 3 st tills om lm, 1lm, hoppa
över hst, 3st tills-1lm-3st tills om nästa lm, 1lm, hoppa över hst, 3st tills om
sista lm, hoppa över hst*
(4x3st tills-1lm- 3st tills, 8x 3st tills, 12lm, 4x6lm, 240 rel st b)

V15. Börja i mittersta lm i ett hörn med *2st-2lm-2st. 1 rel st f om 3st tills, 1st
om lm, 1 rel st f om 3st tills, 30 rel st b, i 6lm som ligger bakom arbetet virkas
6hst (1hst i varje lm). 30 rel st b, 1 rel st f om 3st tills, 1st om lm, 1 rel st om 3
st tills, om nästa lm virkas följande:*
(240 rel st b, 24 hst, 16 rel st f, 24st, 4x2lm)

Lägg gärna ut bilder på din Febraury mandala Square på sociala medier,
tagga #lifestylebyella och #12months12mandalasbyella <3

