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I min serie 12 Months & 12 Mandalas by Ella så är detta den elfte 
Mandalan, November. Men som Du ser är detta mer en Doily.  

Du har möjligheten att göra denna i 2 storlekar, anvisningar finns i mönstret! 
 

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 har använt Catona 

Virknål: 3 

Storlek: 

Mini 18cm 

Medium 32cm 

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 

rel3puff-F = Gör ett omslag och plocka upp garn på samma sätt som du virkar en RelStF, du gör detta 
tre gånger och ska nu  ha 7 öglor på nålen, gör ett omslag och dra garnet genom 6 öglor, gör ett nytt 
omslag och dra igenom de sista 2 öglorna på nålen. 
 
rel2puff-F = 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 garnet genom 4 öglor, gör ett nytt 
omslag och dra igenom de sista2  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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4lm sluts till en ring med 1sm i 1:a lm 
 
V1. 12st om lm-ringen 
 
V2. Börja i 1:a st med *1 relstF, 1st i utrymmet innan nästa st.* (12 relstF, 12st) 
 
V3. Börja i 1:a relstF med en *rel3puff-F, 1lm, 1hst i st, 1lm* (12 rel3puff-F, 24lm, 12hst) 
 
V4. Börja i 1:a rel3Puff-F med 1 relhstF, 3lm, hoppa över lm, 1 relhstF om hst, 3lm, hoppa 
över lm* 
(24x3lm, 24 relhstF) 
 
V5. Sm om 3lm. *1fm om mitten av 3lm, 3lm, hoppa över relhstF* (24x3lm, 24fm) 
 
V6. Sm om 3lm, 2st tills virkas som följer:  första st virkas i 2:a lm av, hoppa över 
1lm+fm+1lm, i 2:a lm av 3 virkas  2:a st tillsammans med första st. 4lm, *2st tills virkas som 
följer: första st virkas i samma lm som den 2:a st i föregående 2 st tills, hoppa över 
1lm+fm+1lm, 2:a st virkas i 2:a lm av 3. 4lm* Sista 2 st tillsammans tänk på att andra ska 
virkas i samma maska som den första st på varvet. (24x2st tills, 24x4lm) 
 
V7. sm om 4lm. *7st om 4lm, 1lm, hoppa över 2st tills, 1sm om nästa 4lm, 1lm, hoppa över 
2st tils* 
(12x7st, 24lm, 12sm)  
 
V8. sm till utrymmet mellan 1:a och 2:a st  av 7.  * 1hst i utrymmet mellan st.  **1 relstF om 
st, 1 hst i utrymmet innan nästa st** totalt 5ggr. 2 relstF tills. om de 2 kommande st.* (72hst, 
12x 2 relstF tills. 60 relstF) 
 
V9. sm till 1:a relstF * **1 Rel2puff-F i relstF, 1 hst i hst** totalt 4ggr. 1 rel2puff-F om sista 
relst. hoppa över hst, 1 relfmF om 2 relstF tills, hoppa över hst* 
(60 rel2puff-F, 12 relfmF, 48hst.) 
 
Om Du vill stoppa här virkas följande som slutvarv. Annars fortsätter Du med V10. 
 
sm fram till 2:a Rel2puff-F. *1 relfmF om rel2puff-F. 3lm, hoppa över hst, virka följande om 
rel2puff-F:  relfmF-4lm-1 relfmF.  3lm, hoppa över hst, 1 relfmF, 3lm, 2 relfmF tills om 
följande 2 rel2puffF, 3lm* . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



V10. sm fram till 2:a Rel2puff-F. *1 relhstF om rel2puff-F. **3lm, hoppa över hst, 1 relhstF 
om rel2puff-F** totalt 2ggr, 3lm, hoppa över hst,  2 relhstF tills om nästa 2 rel2puff-F, 3lm, 
hoppa över 1hst*  
 
V11. sm om 3lm. *1fm om 3lm, 4lm, hoppa över relhstF* (48fm, 48x4lm) 
 
V12 & V13. sm om 4lm, *1fm om 4lm, 4lm, hoppa över fm* (48fm, 48x4lm) 
 
V14. Sm till 2:a lm av 4. *2st tills, virkas på följande sätt: 1st i 2:a lm av 4, hoppa över 
2lm+1fm+1lm, nästa st virkas i 2:a lm. 4lm, 2st tills där första st virkas i samma maska som 
föregående st.* (48 x 2st tills. 48x4lm) 
 
V15. sm om 4lm. *7st om 4lm, 1lm, hoppa över 2st tills, 1sm om nästa 4lm, 1lm, hoppa över 
2st tils* (24 x 7st, 48 x 1lm, 25 sm) 
 
V16. sm till utrymmet mellan 1:a och 2:a st  av 7.  * 1hst i utrymmet mellan st.  **1 relstF om 
st, 1 hst i utrymmet innan nästa st** totalt 5ggr. 1 relstF om nästa st. 2 relstF tills. om de 2 
kommande st.*  
 
V17. Börja med * **1 rel2puff-F i relstF, 1 hst i hst** totalt 4ggr. 1 rel2puff-F om sista relst. 
hoppa över hst, 1 relfmF om 2 relstF tills, hoppa över hst* 
(60 minirel-puff-F, 12 relfmF, 48hst.) 
 
 
Avslutning! 
 
sm fram till 2:a Rel2puff-F. *1 relfmF om rel2puff-F. 3lm, hoppa över hst, virka följande om 
rel2puff-F:  relfmF-4lm-1 relfmF.  3lm, hoppa över hst, 1 relfmF, 3lm, 2 relfmF tills om 
följande 2 rel2puffF, 3lm* . 

 
 
 
 
 
 


