
 
“In the simple...” 

Mandala för Grytunderlägg. 

 
 

 
 
Mandala passar till 20 cm stort runt Grytunderlägg. 
 
Bomullsgarn 8/4, jag har använt Catona 
 
Virknål 3 

 
Beskrivning av maskor och övrig info: 
Sm = Smygmaska 
Lm = Luftmaska 
Fm = Fast maska 
st = Stolpe 
Hst = Halv stolpe 
Picot = 3lm - 1sm i 1:a lm. 

*_* = Upprepas hela varvet 
(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv 

Varje varv avslutas med sm i 1:a maskan på varvet. 



Färg 1 

4lm sluts till en ring med 1 sm i 1:a lm. 
 
V1. 12 st om de 4lm. 
 
Färg 2 
V2. Börja i en st. * 4st tills i st, 2lm, fortsätt i nästa st* 
(12 x 4st tills. 12 x 2lm) 
 
Färg 3 
V3. Börja om 2lm. *1fm, 1lm, 1 picot, 1lm, hoppa över 4 st tills.* 
(12 fm, 24 lm, 12 picot) 
 
Färg 1 
V4. Varvet virkas i V2, observera att V3 ska ligga framför detta varv. 
Börja i 4 st tills. *4st i 4st tills, hoppa över maskorna till nästa 4st tills* 
(48 st) 
 
V5. Virka 1 fm i varje maska. 
(48 fm) 
 
Färg 4 
V6. Virka fm i bakre maskbågen på samtliga maskor. 
(48 fm) 
 
Färg 2 
V7. Börja i valfri fm, * 4st tills. 2lm, hoppa över 1 maska* 
(24 x 4st tills. 24 x 2lm) 
 
Färg 3 
V8. Jag har valt att göra två alternativ av detta varv, så Du får välja själv. 
 
Alternativ 1: 
 Börja om 2lm. *1fm, 1lm, 1 picot, 1lm, hoppa över 4 st tills.* 
(24 fm, 48 lm, 24 picot) 
 
Alternativt 2: 
Börja om 2lm, *1fm, 1 dst i maska som hoppades över på V7. Dst virkas bakom arbetet., 1 
picot, 1lm, 1fm om nästa 2lm* 
(24fm, 24dst, 24lm) 
 
 
 



Färg 1 
V9, Varvet virkas i V7, observera att V8 ska ligga framför detta varv. 
Börja i 4 st tills. *4st i 4st tills, hoppa över maskorna till nästa 4st tills* 
(96st) 
 
V10. Virka 1 fm i varje maska. 
(96fm) 
 
Färg 4 
V11. 1 fm i bakre maskbågen på varje maska.. 
(96fm) 
 
Färg 2 
V12. Börja i valfri fm, * 4st tills. 2lm, hoppa över 1 maska* 
(48 x 4st tills. 48 x 2lm) 
 
Färg 3 
V13. Börja om 2lm. *1fm, 1lm, 1 picot, 1lm, hoppa över 4 st tills.* 
( 48 fm,  96 lm, 48 picot) 
 
Färg 1 
V14, Varvet virkas i V12, observera att V13 ska ligga framför detta varv. 
Börja i 4 st tills. *3st i 4st tills, hoppa över maskorna till nästa 4st tills* 
( 144 st) 
 
Nu börjar vi minska av maskor för att kunna trä på mandalan på vårt grytunderlägg. 
 
V15. Börja med *1fm, i följande 2 maskor 
virkas 2 fm tills* 
 
V16. Virka 1hst i varje maska. 
 
V17. Virka 1 fm i varje maska. 
 
V18. Börja med *1fm, i följande 2 maskor 
virkas 2 fm tills* 
 
V19.  Virka 1 fm i varje maska. 
 
 
När du ska trä på din mandala på underlägget är tipset att fukta mandalan först. 
Det gör det lättare att få på plats. 
 
 



Visa gärna Ditt arbete på sociala medier och använd #lifestylebyella.  
 
 


