
 

 
 

December Mandala 
 

 
I min serie 12 Months & 12 Mandalas by Ella så är detta sista Mandalan, 

December.  
 

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 till den röda & Capri till den vit, grå och Gatsby silver . 

Du hittar färg i [_] vid de varv som inte är vita för Capri. 

Virknål: 3 

Storlek: 35cm 

Beskrivning av maskor och övrig info: 
Sm = Smygmaska 
Lm = Luftmaska 
Fm = Fast maska 
st = Stolpe 
Hst = Halv stolpe 
RelfmB= Relief fast maska Bak 
RelstF = Relief stolpe fram 
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. 

 
 

 
5lm sluts till en ring med 1sm i 1:a lm 
 
V1. Om lm-ringen virkas 12fm. 
 
V2. Virka endast i bakre maskbågen 
*2 fm virkas i varje maska.* 
(24 fm) 
 
V3. [Gatsby] Virkas endast i bakre maskbågen 
*1 fm virkas i varje maska* 
(24fm) 
 
V4. Virkas endast i bakre maskbågen 
*Virka 1fm, i nästa maska virkas 2fm* 
(36fm) 
 
V5. [grå] Virkas endast i bakre maskbågen 
*Virka 1 fm i varje maska* 
(36fm) 
 
V6. Virkas endast i bakre maskbågen 
*Virka 1 fm i följande 2 maskor, i nästa maska virkas 2 fm* 
(48 fm) 



V7. [Gatsby] Virkas i bakre maskbågen 
*Virka 1 fm i varje maska* 
(48 fm) 
 
V8. Virkas i bakre maskbågen 
*Virka 1 fm i följande 3 maskor, i nästa maska virkas 2 fm* 
(60 fm) 
 
V9. Virkas i bakre maskbågen 
*Virka 1 fm i varje maska* 
(60 fm) 
 
V10. Virkas i bakre maskbågen 
*Virka 1 fm i följande 4 maskor, i nästa maska virkas 2fm* 
(72fm) 
 
V11. [Gatsby] Virkas i bakre maskbågen 
*Virka 1 fm i varje maska* 
(72fm) 
 
V12. Virkas i bakre maskbågen 
*Virka 1 fm i följande 5 maskor, i nästa maska virkas 2fm* 
(84 fm) 
 
V13. Virkas i bakre maskbågen 
*Virkas 1 hst i varje maska* 
(84 hst) 
 
V14. *Virka 1 relfmB om varje maska* 
(84 relfmB) 
 
V15. *1 fm, 3lm, hoppa över 1 maska* 
(42 fm, 42 x 3lm) 
 
V16 - 18. 1sm om 3lm, *1fm om 3lm, 3lm, hoppa över fm* 
(42 fm, 42x3lm)  
 
V19. 1sm om 3lm. Virka 2 st tills om första 3lm samt nästa 3lm. *4lm, 2 st tills om samma 
3lm där föregående st virkades samt om nästa 3lm* 
(42 2st tills. 42x4lm) 
 
V20. [Gatsby] *I 2st tills virkas följande: 1st-1picot-1 relstF, fortsätt i nästa 2st tills* Tag av 
garnet! 
(42 x 1st-1picot-1 relstF.) 



V21. Varvet virkas om 4lm från varv 18. Vik fram V19 för att komma åt de 4lm. 
*Om varje 4lm virkas 4st* 
(168 st) 
 
V22.  *1fm i varje maska* 
(168 fm) 
 
V23 - 25. [V23 Grå, V25 Gatsby]Varvet virkas i bakre maskbågen 
*1 fm i varje maska* 
(168 fm) 
 
V26. Varvet virkas i bakre maskbågen 
*1hst i varje maska* 
(168 hst) 
 
V27. [Grå] *Virka 1 relfmB om varje maska* 
(168 relfmB) 
 
V28. *1 fm, 3lm, hoppa över 1 maska* 
(84 fm, 84 x 3lm) 
 
V29 - 31. 1sm om 3lm, *1fm om 3lm, 3lm, hoppa över fm* 
(84 fm, 84 x 3lm) 
 
V32. 1sm om 3lm. Virka 2 st tills om första 3lm samt nästa 3lm. *4lm, 2 st tills om samma 
3lm där föregående st virkades samt om nästa 3lm* 
(84 2 st tills. 84 x 4lm) 
 
V33. [Grå] *I 2st tills virkas följande: 1st-1picot-1 relstF, fortsätt i nästa 2st tills* Tag av 
garnet! 
(84 x 1st-1picot-1 relstF) 
 
Blocka Din mandala för bästa resultat. 

 


