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Spring Pop Mandala 
Gästdesign för Elisabeth @lifestylebyella 

 
Jag lägger ner mycket tid, omsorg och kärlek på mina mönster, så virkar du efter 

mina mönster och lägger ut på sociala medier så tagga mig gärna @virkvinga 

och/eller #virkvinga så att jag kan ta del av just ditt projekt och färdiga alster. 

 

Instagram: virkvinga 

Facebook:  Virkvinga 

Raverly: Virkvinga 

Blogg: http://virkvinga.wordpress.com  

E-mail: virkvinga@hotmail.com 

https://www.instagram.com/virkvinga/
https://www.facebook.com/virkvinga/
https://www.ravelry.com/designers/anna-helen
http://virkvinga.wordpress.com/
mailto:virkvinga@hotmail.com
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Material: 
Du kan använda vilket garn du vill för att göra Spring Pop Mandala, men tänk på att 

rekommenderad virknål och garnåtgång då kan ändras. 

 

Jag har använt Järbo 8/4 i följande färger: 

A. 32093 (Gammelrosa ombré) 22 gram 

B. 32090 (Viol ombré) 20 gram 

C. 32091 (Himmelsblå ombré) 24 gram 

D. 32089 (Pistage ombré) 27 gram 

 

Virknål 3 mm 

Sax och Nål 

 

Storlek: 
Min duk mäter ca 40 cm i diameter efter blockning. 

 

Förkortningar: 
bmb – bakre maskbåge 

fm – fast maska 

hst – halvstolpe 

hö – hoppa över 

lm – luftmaska 

lmb – luftmaskbåge 

m – maska  

pic – picot (3 lm, 1 sm i maskan före) 

pop – popcorn maska (virkas med 5 st) 

relfm bak – relief fast maska bakifrån 

relfm fram – relief fast maska framifrån 

relhst fram – relief halvstolpe framifrån 

relst bak – reliefstolpe bakifrån 

relst fram – reliefstolpe framifrån 

3 relst fram tsm – 3 reliefstolpar framifrån tillsammans 

sm – smygmaska 

st – stolpe 

3 st tsm – 3 stolpar tillsammans  

5 st tsm – 5 stolpar tillsammans 

*-* - beskrivning skriven mellan * * upprepas så många gånger som anges 

[ - ] – beskrivning skriven mellan [ ] virkas i samma maska 

( - ) – antalet maskor det varvet  
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Färg A: 

Virka 5 lm och slut till en ring med 1 sm. 

1. 1 lm, 8 fm om lm-ringen. 1 sm i första fm. (8 fm) 

 

 
 

2. 4 lm (1 st + 1 lm), 1 st i samma m, *[1 st, 1 lm, 1 st] i nästa m*, upprepa varvet runt. 1 sm i 

3:e lm. Tag av garnet. (16 st, 8 lm) 

 

 
Färg B: 

3. Börja om valfri st. 

*1 relst fram om st, 1 lm, hoppa till nästa st*, upprepa varvet runt. 1 sm i första relst fram. 

(16 relst fram, 16 lm) 

 

 
 

4. Sm till lm, 2 lm, 2 st tsm om lm (första 3 st tsm), 2 lm, hö 1 m, *3 st tsm om nästa lm, 2 lm, 

hö 1 m*, upprepa varvet runt. 1 sm i första 3 st tsm. Tag av garnet. (16 3-st tsm, 16 2-lmb) 
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Färg C: 

5. Börja om valfri 3 st tsm. *1 relst bak om 3 st tsm, 3 hst om lmb*, upprepa varvet runt. 1 sm i 

första relst bak. (16 relst bak, 48 hst) 

 

 
 

6. *1 pop i relst, 1 lm, hö 1 m, 1 st, 1 lm, hö 1 m*, upprepa varvet runt. 1 sm i första pop. Tag 

av garnet. (16 pop, 16 st, 32 lm) 

 

 
 

Färg D: 

7. Börja om valfri pop. 

*1 relfm fram om pop, 3 lm, hoppa till 2:a hst på varv 5, 1 relfm fram om hst, 3 lm, hoppa 

till pop på varv 6*, upprepa varvet runt. 1 sm i första relfm fram. (32 relfm fram, 32 3-lmb) 

 

 
 

8. 1 lm, *1 fm i relfm fram, 2 lm, hoppa till st på varv 6, 1 pop i st, 2 lm hoppa till relfm fram 

på varv 7*, upprepa varvet runt. 1 sm i första fm. Tag av garnet. (16 fm. 16 pop, 32 2-lmb) 
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Färg A: 

9. Börja i valfri pop. *1 fm i pop, hö 2-lmb, [1 st, 3 lm, 1 st, 3 lm, 1 st] i fm, hö 2-lmb*, 

upprepa varvet runt. 1 sm i första fm. (16 fm, 48 st, 32 3-lmb) 

 

 
 

10. 2 sm till 3-lmb, *3 st tsm om 3-lmb, 2 lm, 1 st i nästa m, 2 lm, 3 st tsm om 3-lmb, 1 lm, 

hoppa till nästa 3-lmb*, upprepa varvet runt. 1 sm i första 3-st tsm. Tag av garnet. (32 3-st 

tsm, 16 st, 32 2-lmb, 16 lm) 

 

 
Färg B: 

11. Börja om valfri st. 

*1 relfm bak om st, 2 lm, hoppa till 1-lmb, 3 st om lm, 2 lm, hoppa till st*, upprepa varvet 

runt. 1 sm i första relfm bak. (16 relfm bak, 32 2-lmb, 48 st) 

 

 
 

12. *1 pop i relfm bak, 3 lm, hö 2-lmb, 3 fm, 3 lm, hö 2-lmb*, upprepa varvet runt. 1 sm i första 

pop. Tag av garnet. (16 pop, 48 fm, 32 3-lmb) 
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Färg C: 

13. Börja i den första av 3 fm. *3 fm, 3 lm, hoppa till st på varv 10, 1 relfm fram om st, 3 lm, 

hoppa till fm på varv 12*, upprepa varvet runt. 1 sm i första fm. (48 fm, 16 relf fram, 32 3-

lmb) 

 
 

14. 1 lm, *1 fm, 2 lm, 1 pop i nästa m, 2 lm, 1 fm i nästa m, 3 lm, hoppa till pop, 1 fm i pop, 3 

lm, hoppa till fm*, upprepa varvet runt. 1 sm i första fm. Tag av garnet. (48 fm, 16 pop, 32 

2-lmb, 32 3-lmb) 

 

 
Färg D: 

15. Börja om valfri pop på varv 14. 

*1 relfm fram om pop, 5 lm, hö 3-lmb, 1 relfm bak om fm, 5 lm, hö 3-lmb*, upprepa varvet 

runt. 1 sm i första relfm fram. (16 relfm fram, 16 relfm bak, 32 5-lmb) 

 

 
 

16. Sm till 5-lmb, 1 lm. *5 hst om 5-lmb, 1 relst fram om relfm bak, 5 hst om 5-lmb, 1 relst 

fram om relfm fram*, upprepa varvet runt. 1 sm i första hst. Tag av garnet. (160 hst, 32 relst 

fram) 
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Färg A: 

17. Börja i den första av 5 hst på valfri plats runt arbetet. 

*1 relst fram om hst, 3 hst, 1 relst fram om sista hst, hö 1 m*, upprepa varvet runt. 1 sm i 

första relst fram. (96 hst, 64 relst fram) 

 

 
 

18. 1 sm till nästa m, 1 lm. *1 hst, 1 relst framm om 3:e hst från varv 16, 1 hst, 1 lm, hö 1 m, 1 

relst fram om relst på varv 16, 1 lm, hö 1 m*, upprepa varvet runt. 1 sm i första hst. Tag av 

garnet. (64 relst fram, 64 hst, 64 lm) 

 

 
Färg B: 

19. Börja om en relst fram om en hst. *1 pop i relst fram, hoppa till nästa relst fram, 5 st i relst, 

hoppa till nästa relst fram*, upprepa varvet runt. 1 sm i första pop. (32 pop, 160 st) 

 

 
 

20. 1 sm till nästa m, 1 lm. *5 fm i bmb, 2 lm, hö pop*, upprepa varvet runt. 1 sm i första fm i 

bmb. Tag av garnet. (160 fm i bmb, 32 2-lmb) 
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Färg C: 

21. Börja om valfri 2-lmb. *3 st tsm om 2-lmb, hö 1 m, [1 st, 1 lm, 1 st] i nästa m, hö 1 m, [1 st, 

1 lm, 1 st] i nästa m, hö 1 m*, upprepa varvet runt. 1 sm i första 3-st tsm. (32 3-st tsm, 64 st-

lm-st) 

 

 
 

22. Sm till lm. *3 st om lm, hö 2 m, 3 st om nästa lm, 1 lm, hö 3 m*, upprepa varvet runt. 1 sm i 

första st. Tag av garnet. (192 st, 32 lm) 

 

 
Färg D: 

23. Börja i valfri lm. *1 pop om lm, 1 st, 1 hst, 1 fm, 1 st framför arbetet mellan de 2 st på varv 

21, 1 fm i nästa m, 1 hst, 1 st*, upprepa varvet runt. 1 sm i första pop. (32 pop, 96 st, 64 hst, 

64 fm) 

 

 
 

24. 1 lm, *1 fm i pop, 3 lm, hö 3 m, 1 fm i st, 3 lm, hö 3 m*, upprepa varvet runt. 1 sm i första 

fm. Tag av garnet. (64 fm, 64 3-lmb) 
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Färg A: 

25. Börja i en fm som sitter i en st. *1 pop i fm, 3 st bakom 3-lmb i maskorna på varv 23, 1 relst 

fram om pop på varv 23, 3 st bakom 3-lmb i maskorna på varv 23*, upprepa varvet runt. 1 

sm i första pop. (32 pop, 32 relst fram, 192 st) 

 

 
 

26. 1 lm, 1 fm i pop, 1 pic, 1 fm i nästa m, hö 2 m, 5 st i samma m, hö 2 m, 1 fm*, upprepa 

varvet runt. 1 sm i första fm. Tag av garnet. (96 fm, 32 pic, 160 st) 

 

 
Färg B: 

27. Börja i en fm som kommer efter en pic. *7 fm, i bmb, 1 lm bakom pic*, upprepa varvet runt. 

1 sm i första fm i bmb. (224 fm i bmb, 32 lm) 

 

 
 

28. 1 lm, *1 fm, 1 relst fram om 2:a st på varv 26, hö 1 m, 3 fm, 1 relst fra om 4:e st från varv 

26, hö 1 m, 1 fm, 2 hst om lm*, upprepa varvet runt. 1 sm i första fm. Tag av garnet. (160 

fm, 64 relst fram, 64 hst) 
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Färg C: 

29. Börja i den första av 2 hst. *1 st i hst, 3 lm, 1 st i nästa hst, hö 1 m, 1 relhst fram om relst, 1 

hst, 1 relst fram om mittersta st på varv 26, 1 hst, 1 relhst fram om relst, hö 1 m*. upprepa 

varvet runt. 1 sm 1 första st. (64 st, 64 relhst fram, 64 hst, 32 relst fram, 32 3-lmb) 

 

 
 

30. Sm till 3-lmb. *5 st tsm om 3-lmb, 4 lm, hoppa till relhst fram, 3 relst fram tsm om de 3 

reliefmaskorna, 4 lm, hoppa till 3-lmb*, upprepa varvet runt. 1 sm i första 5 st tsm. Tag av 

garnet. (32 5-st tsm, 32 3-relst fram tsm, 64 4-lmb) 

 

 
Färg D: 

31. Börja om valfri 4-lmb. *5 hst om 4-lmb, hö 1 m*, upprepa varvet runt. 1 sm i första hst. 

(320 hst) 

 
 

32. 1 lm, *1 fm, 1 hst, [1 st, 2 lm, 1 st] i nästa m, 1 hst, 1 fm*, upprepa varvet runt. 1 sm i första 

fm. Tag av garnet. (128 fm, 128 hst, 128 st, 64 2-lmb) 

 

 
Fäst alla trådar och blocka din Spring Pop Mandala. 


