March Mandala by Ella

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

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 jag valt:
Sugar Rush 19g
Catona 52g
Virknål
1,75
3
Storlek:
Sugar Rush 20cm
Catona 30cm
Maskbeskrivning & övrig info:
Lm= Luftmaska
Sm = Smygmaska
Fm = Fast maska
Hst = Halv stolpe
St = Stolpe
Dst = Dubbel stolpe
Rel St F = Relief Stolpe fram
Rel Hst B = Relief halv stolpe bak
Rel Hst F = Relief halv stolpe fram
Rel Fm F = Releif Fast maska fram
Rel dst F = Releif dubbel stolpe fram
Pop = Virka 4 st, ta ut nålen från 4:e st, trä in nålen i 1:a st, plocka upp öglan från 4:e st
och dra den igenom st. slut pop med 1 lm. Lm 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 4lm och slut dem till en lm-ring med 1 sm i 1:a lm.
V1. Om lm-ringen virkas 10hst

V2. Virka i Bakre maskbågen.
Virka 2fm i samtliga hst. Tag av garnet!
(20fm)

V3. Samtliga fm virkas i bakre maskbågen.
Inga maskor hoppas över!
Börja i 1:a fm av 2 med 1fm. 1 rel dst f om hst från
v1.
*2 fm. 1 rel dst f om hst från v1* Avsluta med 1fm.
Tag av garnet!
(10 rel dst f, 20fm)

V4. Samtliga fm virkas i bakre maskbågen, inga maskor hoppas över!
Börja med 1fm i fm före rel dst f, fm i rel dst f, 1 fm i nästa maska. 3 dst tills
virkas i främre maskbågen på V2, som är synlig mellan rel dst f från V3, se bild!
*fortsätt med 3fm, 3 dst tills virkas i främre maskbågen på V2, som är synlig
mellan rel dst f från V3, se bild!* Tag av garnet!
(10 x 3dst tills, 30fm)

V5.Börja i 1:a fm av 3. Virka 3 fm,
Nu virkas 2 rel dst fram tills, de virkas om
rel dst f från varv 4, på var sida om 3 dst
tills, ingen maska virkas i 3 dst tills från varv
4. *3fm,
2 rel dst f tills*
Tag av garnet!
(30 fm, 10 x 2 rel dst f tills.)

V6. Börja om 2 rel dst st tills med följande 1 rel st b - 5lm- 1 rel st b, hoppa
över samtliga maskor till nästa 2 rel dst tills, virka följande: 1 rel st b - 5lm - 1
rel st b* Tag INTE av garnet!
(10 x 1 rel st b - 5lm - 1 rel st b)

V7. Börja om 5lm med 8 st, 1 rel hst f om kommande 2st, *8st om nästa 5lm, 1
rel hst f om kommande 2st* Tag av garnet!
(10 rel hst f, 80st)

V8. Börja i 1:a st av 8 med 1 rel hst B, fortsätt med rel hst B i följande 7st,
hoppa över rel hst f. *8 rel hst b, hoppa över rel hst f* Tag av garnet!
(80 rel hst b)

V9. Börja om andra hst av 8 med 1 rel hst b, **1lm, 1 rel hst b** totalt 5ggr.
hoppa över sista rel hst b. *1 rel st f om rel hst f från V7, hoppa över nästa rel
hst b, **1 rel hst b, 1lm** totalt 5ggr, 1 rel hst b, hoppa över sista rel hst b*
Tag av garnet!
(10 rel st f, 60 rel hst b, 50lm)

V10. *Börja i 1:a lm med 1 pop, **1lm, hoppa över rel hst b, 1 pop om nästa lm**
totalt 4ggr. 2lm, hoppa över sista rel hst b, samt 2 kommande maskor och
fortsätt i nästa lm*
(50 pop, 90lm) Tag av garnet.

V11. Börja om 1:a pop av 5 med 1 rel fm f, **3lm, 1 rel fm f om nästa pop**
ytterligare 3ggr. 1 rel st f om rel st f från V9. *1 rel fm f om nästa pop, **3lm,
1 rel fm f om nästa pop** ytterligare 3ggr. 1 rel st f om rel st f från V9.*
Tag INTE av garnet!
(10 rel st f, 50 rel fm f, 40x3lm)

V12. *Virka 2fm-2lm-2fm om 3lm, **1 rel fm f, om nästa 3lm virkas följande:
2fm-2lm-2fm** ytterligare 2ggr. Du hoppar över sista rel fm f, 1 rel fm f om rel
st f, hoppa över första rel fm f*
(40x2fm-2lm-2fm, 40 rel fm f) Tag av garnet!

V13. Varvet virkas bakom föregående varv i maskorna från V9.
Börja i lm som virkades över rel hst b med *1 dst-8lm-1dst. hoppa över samtliga
maskor fram till 3:e pop, i den virkas 1dst-8lm-1dst, hoppa över samtliga maskor
till lm som virkades över rel hst b, virka följande* Tag INTE av garnet!
(20x1 dst-8lm-1dst)

V14. Om de 8lm virkas 10hst, *om sista och första dst virkas 1 rel hst f,
fortsätt med 10hst om 8lm* Tag av garnet!
(200hst, 20 rel hst f)

V15. Virkas i bakre maskbågen.
Börja i 2:a hst av 10 med 1 fm, fortsätt med fm i nästa 7 maskor, hoppa över
10:e hst. I rel hst f virkas 4st tills, hoppa över hst, *8fm, hoppa över hst, 4 st
tills i rel hst f, hoppa över hst*
(20 x 4st tills, 160 fm i bakre maskbågen)

V16. Börja i 2:a fm av 8 med *1hst, 1lm, 1st i nästa maska, 1lm, i nästa maska
virkas följande: 1st-1lm-1dst. 2lm, i nästa maska virkas 1dst-1lm-1st, 1lm, 1 st i
nästa maska, 1lm, 1hst i nästa maska. Hoppa över maska, 1 rel hst f om 4st tills.
Hoppa över 1 maska*
(20 rel hst f, 120x1lm, 20x2lm, 40hst, 40dst, 80st)

V17. Börja i lm direkt efter 1:a hst med 1fm-2lm-1fm. 1 rel fm f om st, om nästa
lm virkas 1fm-2lm-1fm, 1 rel fm f om st, om nästa lm virkas 1fm-2lm-1fm, 1 rel
fm om dst. Om de 2lm virkas 1-fm-3lm-1fm, 1 rel fm f om dst. 1fm-2lm-1fm om
nästa lm, 1 rel fm f om st, 1fm-2lm-1fm om nästa lm, 1 rel fm f om st, 1
fm-2lm-1fm om sista lm. Hoppa över hst, 1 rel fm f om rel hst f, hoppa över hst*
(140 rel fm f, 120 x 1fm-2lm-1fm, 20 x 1fm-3lm-1fm)
Fäst nu alla trådar och blocka Ditt arbete!

