August Mandala

I min serie 12 Months & 12 Mandalas by Ella så är detta den åttonde
Mandalan, Augusti. Men som Du ser är detta mer en Doily. Denna passar
toppen att montera i en ring.

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: Mitt val av garn är, Capri från Katia

Färg 1: 82128
Färg 2: 82157
Färg 3: 82050

Virknål 2,5
Storlek 38cm (jag har monterat min i en ring som är 40 cm, det krävs att Du fuktar arbetet först innan
du monterar den.
Beskrivning av maskor och övrig info:
Sm = Smygmaska
Lm = Luftmaska
Fm = Fast maska
st = Stolpe
Hst = Halv stolpe
RelfmF= Relief fast maska fram
RelhstF = Relief Halv stolpe fram
RelstF = Relief stolpe fram
RelpuffF = Gör ett omslag och plocka upp garn på samma sätt som du virkar en RelStF, du gör detta
två gånger och ska nu ha 5 öglor på nålen, gör ett omslag och dra igenom alla öglorna på nålen.
**_** = Upprepas antal gånger som hänvisas i mönstret
*_* = Upprepas hela varvet
(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv
Varje varv avslutas med sm i 1:a maskan på varvet.
Tänk på att virka sm till hänvisad maska om färgbyte inte görs.

Färg 1
Börja med 5lm som sluts till en lm-ring med 1sm i 1:a lm.
V1. 12 fm om lm-ringen.
Färg 2
V2. Virkas i bakre maskbågen!
2fm i varje maska (24fm)
V3. Börja med 1 st, fortsätt med 1 st i föregående maska = X-st. Hoppa över 1 maska,
*1 st i nästa maska, 1 st i maska som hoppades över* Tag av garnet! (12 X-st = 24st)
Färg 3
V4.Börja I utrymmet mellan 2st som bildar X-st, virka 4st. 1lm, *hoppa över 2st. I nästa utrymme
mellan 2st som bildar X-st virkas 4st, 1lm* (12x4st, 12lm)
V5.Börja i 1:a st av 4. *Virka 4 maskor tills över varje grupp om 4st från föregående varv.
Maskorna som virkas tillsammans är: 1relstF-2st-1relstF.
5lm, hoppa över lm från föregående varv* Tag av garnet!
(12x4 maskor tills, 12x5lm)
Färg 1
V6. *Börja om 5lm, virka 5fm, 1 relhstF om 4 maskor tills* (12x5fm, 12 relhstF)
V7. sm fram till 3:e fm av 5. *1fm, 5lm, hoppa över 2 maskor, 1fm i relhstF, 5lm,
hoppa över 2 maskor* (24x5lm, 24fm)
V8. sm till mitten av 5lm. *1fm om 5lm. 5lm, hoppa över fm* (24x5lm. 24fm)
V9. sm till mitten av 5lm. *2st tills virkas om följande 2 5lm. 10lm. fortsätt om nästa 2 5lm*
(12x2st tills. 12x10lm)
V10. sm om 10lm. *10fm om de 10 lm. 1 relhstf om 2st tills* Tag av garnet! (12 relhstf, 12x10fm)
Färg 2
V11. Varvet virkas i bakre maskbågen!
Börja i 1:a fm av 10. *1hst, 8fm, 1hst, hoppa över relhstF* (12x8fm, 24hst)
V12. Börja med 1st, virka 1st i föregående maska = X-st. *hoppa över 1maska, 1st i nästa maska, 1st
i maska som hoppades över* Tag av garnet! (60 X-st = 120st)
Färg 3
V13. Börja mellan 2st som bildar en X-st. *4st i X-st, 1lm, hoppa över 2st, i nästa utrymme
mellan 2 st som bildar X-st virkas 1fm. 1lm, Hoppa över 2st.* (30x4st, 30fm, 60lm)

V14. *Virka 4 maskor tills över grupp om 4 hst från föregående varv. Maskorna som ska virkas
tills är: 1relstF-2st-1relstF. 5lm, hoppa över lm+fm+lm från föregående varv* Tag av garnet!
(30 x 4 maskor tills. 30x5lm)
Färg 1
V15. *Börja om 5 lm med 5 fm, 1 relhstF om 4 maskor tills* (30x5fm, 30 relhstF)
V16. sm fram till 3:e fm av 5. *1fm, 5lm, hoppa över 2maskor, 1fm om relhstF, 5lm, hoppa över
2maskor* (60x5lm, 60fm)
V17. sm till mitten av 5lm. *1fm om mitten av 5lm. 5lm, hoppa över fm* (60x5lm. 60fm)
V18. *2st tills virkas om 2 följande 5lm. 10lm. fortsätt om nästa 2 följande 5lm*
(30x2st tills. 30x10lm)
V19. sm om 10lm. *10fm om 10 lm. 1 relhstF om 2st tills* Tag av garnet! (30 relstf, 30x10fm)
Färg 2
V20. Börja i 2:a fm av 10. *8fm i bakre maskbågen, 2 fm tills om följande 2fm* Tag av garnet!
(30 x 2fm tills. 240fm)
Färg 3
V21. Börja om relhstf från V19.* 1 relpuffF om relhstf från V19, hoppa över 2fm tills + 1fm. 3fm i
bakre maskbågen, 2lm, 3lm i bakre maskbågen. hoppa över 1 maska*
(30 relpuffF, 30x2lm, 180fm)
V22. Sm fram till de 2lm, *1fm om de 2lm, 5lm, hoppa över maskorna fram till relpuffF, 1 relfmF,
5lm, hoppa över samtliga maskor fram till 2lm*
(30fm, 30 relfmF, 60x5lm)
V23. Börja i fm. *1hst-5lm-1hst. 3lm, 1fm om 5lm. 4lm, hoppa över relfmf, 1fm om 5lm, 3lm*
(60hst, 30x4lm, 60fm, 60x3lm)
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