One mini mandala

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
Denna lilla mini mandala kan du göra fler av och montera i spetsarna till en löpare eller pläd.
Snälla! Respektera att min design är upphovsrättsskyddad. Mina mönster tillhör mig,
Elisabeth Laitila / @ Lifestyle Av Ella och jag har alla rättigheter till det.
Dela gärna Din färdiga design i sociala medier och använd #lifestylebyella.se

Kram Elisabeth

Garn: Bomull 8/4
Jag har valt 3 färger och har märkt varven med färg utifrån mitt val.
Åtgång är endast 10 gram.
Virknål 3
storlek: ca 14cm

Beskrivning av maskor & övrig information:
LM = Luftmaska
SM = Smygmaska
FM = Fast maska
HST = Halv stolpe
ST = Stolpe
Relfm B - Releif fast maska bak
Rel Fm F = Releif Fast maska fram
Rel hst F = Releif halv stolpe fram
Puff= Puffmaska virkas med 3 omslag och nedtag i angiven maska = totalt 7 öglor finns på nålen. Dra
garnet genom samtliga 7 öglor, 1lm för stängning av puff. Denna lm räknas inte som en maska i
mönstret.
**_** = Upprepas antal gånger som anges på varvet.
*_* = Upprepas hela varvet
(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv

Färg 1
V1. virka 5 lm, slut till en ring med 1sm i 1:a lm
Om 5lm virkas: **1puff-3lm** totalt 6 ggr. Tag av garnet.
(6 puff, 6x3lm)
Färg 2
V2. Börja om 3lm:* 4st tills-4lm-4st tills virkas om 3lm. 2lm, hoppa över 1 puff, fortsätt om nästa
3lm* Tag av garnet.
(12 4st tills, 12x4lm, 12x2lm)
Färg 3
V3. Börja om 4lm. *Om 4lm virkas följande: 1 puff - 2lm -1sm om 4lm -3lm - 1puff - 3lm -1sm om
4lm - 2lm,- 1puff.
2lm, hoppa över 4 st tills, 1fm om 2lm, 2lm, hoppa över 4 st tills. fortsätt om 4lm*
(18 puff, 12x3lm, 24x2lm, 12 fm)
Färg 2
V4. Börja om 2:a puff av 3, *1 relfmB om puff, 6lm, hoppa över samtliga maskor till fm. 1 st i bakre
maskbågen på fm, hoppa över samtliga maskor till 2:a puff av 3* Tag av garnet.
(6 relfmB, 6 st, 12x6lm )
Färg 1
V5. Börja om 6lm direkt efter 1 relfmB. *7fm om 6lm , 1 relfmF om st, 7fm om nästa 6lm, 1 relfmF
om relfmB* Tag av garnet.
(84 fm, 12 relfmF)
Färg 2
V6. Börja i 4:e fm av 7. *1fm om 4:e fm, 4lm, hoppa över 3 fm. I relfmF virkas 1fm-3lm-1fm.
4lm, hoppa över 4 fm* Tag av garnet.
(36 fm, 12 x 3lm, 24x4lm)
Färg 3
V7. Börja om 3lm, *3st-1lm-3st virkas om 3lm. 4lm, hoppa över 4lm+1fm+4lm, fortsätt om nästa 3lm
som virkats i nästa relfmF* Tag av garnet.
(12 lm, 12x4lm, 72 st)
Färg 2
V8. Börja om 1lm. *1fm-3lm-1fm om lm, 4lm, 1 fm i fm från V6, tänk på att virka med de 4lm från
föregående varv. 4lm. Fortsätt om 1lm från föregående varv.*
(36fm, 12x3lm, 24x4lm)

