
 
September Mandala´s 

 

 
 

I min serie 12 Months & 12 Mandalas by Ella så är detta den nionde 
Mandalan, September. Denna gång blev det mer en Doily igen, även en 

coaster för dina glas eller Temuggen. 
 

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 

 
 

 
 
 
 



Jag har använt Garn Emma från Falkgarn 
Virknål 2,5 
 
Coaster 13cm, 6 gram garn 
Duk 25cm, 27 gram garn 
 
lm - luftmaska 
fm - fast maska 
hst - halv stolpe 
st - stolpe 
relfmF - relief fast maska Fram 
picot - virka 3lm, 1sm i 1:a lm 
 
Som alltid så blir det bästa resultatet när du blockar ditt arbete. 

 

 
Coaster 

 
 

Börja med 5lm som sluts till en ring med 1sm i första lm. 
 
V1. 12fm om ringen. 
 
V2. Börja i 1:a fm. *3st tills i samma fm. 3lm* (12x3st tills. 12x3lm) 
 
V3. Börja varvet om 3lm. *2hst-2lm-2hst om 3lm, 1 relfmF om 3st tills* (12 relfmF, 
12x2hst-2lm-2hst) 
 
V4. sm fram till 2lm. *2hst-2lm-2hst om 2lm, 1lm, hoppa över maskorna till nästa 2lm* 
(12x2hst-2lm-2hst, 12 x 1lm) 



V5. sm fram till 2lm. *1fm om 2lm, 6lm, hoppa över maskorna till nästa 2lm* 
(12x6lm, 12 fm) 
 
V6. sm om 6lm. *3fm-3lm-3fm om 6lm, hoppa över fm* 
(72fm, 12x3lm) 
 
Sista varvet! 
V7. sm till 3lm. *3st-1picot-3st om 2lm, 3lm, hoppa över 3fm, 1 relfmF om fm från varv 5, 
3lm, hoppa över 3fm* 
 
 

 
 

 
Mandala 

 
 

Börja med 5lm som sluts till en ring med 1sm i första lm. 
 
V1. 12fm om ringen. 
 
V2. Börja i 1:a fm. *3st tills i samma fm. 3lm* (12x3st tills. 12x3lm) 
 
V3. sm till 3lm. *2hst-2lm-2hst om 3lm, 1 relfmF om 3st tills* (12 relfmF, 12x2hst-2lm-2hst) 
 
 
 



V4. sm till 2lm. *2hst-2lm-2hst om 2lm, 1lm, hoppa över maskorna till nästa 2lm* 
(12x2hst-2lm-2hst, 12 x 1lm) 
V5. sm fram till 2lm. *1fm om 2lm, 8lm, hoppa över maskorna till nästa 2lm* 
(12x8lm, 12 fm) 
 
V6. sm om 8lm. *4fm-3lm-4fm om 8lm, hoppa över fm* 
(96fm, 12x3lm) 
 
V7. sm till 3lm. *3st-2lm-3st om 2lm, 3lm, hoppa över 4fm, 1 relfmF om fm från varv 5, 
3lm, hoppa över 4fm* 
(12x3st-2lm-3st. 24x3lm, 12fm) 
 
V8. sm till 2lm. *3st-2lm-3st om 2lm. 4lm, hoppa över maskorna till nästa 2lm* 
(12x3st-2lm-3st, 12x4lm) 
 
V9. sm till 2lm. *3st-2lm-3st om 2lm. 2lm, 1fm om 4lm, 2lm. fortsätt om nästa 2lm* 
(12x3st-2lm-3st, 24x2lm, 12 fm) 
 
V10. sm till 2lm. *3st-2lm-3st om 2lm. 2lm, fortsätt i fm med 1st-2lm-1st. 2lm, fortsätt i 
nästa 2lm* (12x3st-2lm-3st, 24x2lm, 12x1st-2lm-1st) 
 
V11. sm till 2lm. *3st-2lm-3st om 2lm,  2lm, hoppa över 3st+2lm+1st. 3st-2lm-3st om 2lm, 
2lm. Hoppa över 1st+2lm+3st* (24x3st-2lm-3st. 24x2lm.) 
 
V12. sm till 2lm. *3st-2lm-3st om 2lm. 2lm, hoppa över 3st+2lm+3st, om nästa 2lm virkas 
3st-2lm-3st. 2lm, hoppa över 3st+2lm+3st* (24x3st-2lm-3st, 24x2lm) 
 
V13. Repetera V12. (24x3st-2lm-3st, 24x2lm) 
 
Sista varvet! 
V14. sm till 2lm. *3st-1picot-3st om 2lm. 4lm, hoppa över 3st, 1fm virkas om 2lm från V12. 
de 2lm från V13 ligger bakom arbetet. 4lm, fortsätt om nästa 2lm*  
(24x3st-1picot-3st. 48x4lm, 24 fm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


