My Mandala by Ella

Garnförslag:
Jag har använt Whirl nummer 755 från Scheepjes. Jag har börjat inifrån på mitt garnnystan.
Virknål 2,5
Storlek: 66-70 cm beror på om du blockar ditt arbete.
Maskbeskrivning & övrig info:
Lm= Luftmaska
Sm = Smygmaska
Fm = Fast maska
St = Stolpe
RelhstF = relief halv stople Fram
RelfmF = Relief fast maska Fram
Puff = Puffmaska virkas med 4 omslag och nedtag i angiven maska = totalt 9 öglor finns på nålen. Dra garnet
genom samtliga 9 öglor, 1lm för stängning av puff. Denna lm räknas inte som en maska i mönstret.
RelPuffF =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.
*_* = Upprepas hela varvet
**_** = Upprepas antal ggr som står angivet i varvet
(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv

V1. 5lm sluts med 1sm i 1:a lm. Om de 5lm virkas 16 st.
V2. 1lm, *1 relpuffF, 1lm, 1st i nästa st, 1lm* (8 relpuffF, 8st, 16lm)
V3. 1lm, *1 relhstF om relpuffF, 1fm om lm, 1 relhstF om st, 1fm om lm* (16 relhstF, 16fm)
V4. 1lm, *2fm i relhstF, 1fm i fm, 2fm i relhstF, 1fm i fm* (48fm)
V5. 3lm= 1:a st, 1st i varje maska från föregående varv (48st)
V6. 1lm, 1fm i varje st från föregående varv. (48fm)
V7. 3lm =1:a st, 1lm, 1st I maskan före st du precis virkat. *hoppa över 1fm, 1st i nästa fm, 1lm, 1st i
fm du hoppade över* (48st, 24lm)
V8. 1lm, 1fm i st, *1fm om lm, 2fm = 1fm i vardera st* (72fm)
V9. *4dst tills fördelat på 2fm = första 2dst virkas i 1:a fm och de 2 sista dst virkas i nästa fm.
3lm, hoppa över 1fm* (24 x 4dst tills, 24 x 3lm)
V10. 1sm om 3lm, 1lm, *3fm om 3lm, 1 relhstF om 4dst tills* (72fm, 24 relhstF)
V11. 3lm=1:a st, virka ytterligare 2st, i relhstF virkas 2st. *3st, i relhstF virkas 2st* (120st)
V12. 1lm, 1 fm i varje st från föregående varv. (120fm)
V13. 3lm =1:a st, 1st I maskan före st du precis virkat = X-st *hoppa över 1fm, 1st i nästa fm, 1st i fm
du hoppade över* (120st=60 X-st)
V14. 1lm, 1fm i varje st från föregående varv. (120fm)
V16. *1puff, 1st i nästa maska* (60puff, 60st)
V17. 1lm, *1 relhstF om puff, 1fm i st* (60 relhstF, 60fm)
V18. 3lm =1:a st, 1lm, 1st I fm före st du precis virkat = X-st *hoppa över 1fm, 1st i relhstF, 1lm, 1st i
fm du hoppade över* (120st, 60lm)
V19. 1lm, 1fm i st, *1fm om lm, 2fm = 1fm i vardera st (180fm)
V20. 2sm, *4dst tills fördelat på 2fm = första 2dst virkas i 1:a fm och de 2 sista dst virkas i nästa fm.
3lm, hoppa över 1fm* (60 x 4dst tills, 60x3lm)
V21. 1sm om 3lm, 1lm, *3fm om 3lm, 1 relhstF om 4dst tills* (180fm, 60 relhstF)
V22. 3lm = 1:a st, 2st, 1 nästa maska virkas 2st, *7st, i nästa maska virkas 2st* (270st)
V23. 1lm, 1fm i varje st från föregående varv. (270fm)
V24. 3lm =1:a st, 1st I maskan före st du precis virkat = X-st *hoppa över 1fm, 1st i nästa fm, 1st i fm
du hoppade över* (270st =135 X-st)
V25. 1lm, 1 fm i varje stf rån föregående varv. (270fm)
V26. 1sm, Upprepa V24
V27. Upprepa V25
V28. 1sm, Upprepa V24

V29. Upprepa V25
V30. 3lm =1:a st, 1st I maskan före st du precis virkat = X-st *hoppa över 1fm, 1st i nästa fm, 1st i fm
du hoppade över* (270st = 135 X-st)
V31. 1lm, 1fm i varje maska från föregående varv. (270fm)
V32. *4dst tills fördelat på 2fm = första 2dst virkas i 1:a fm och de 2 sista dst virkas i nästa fm.
3lm, hoppa över 1fm* (90 x 4dst tills, 90x3lm)
V33. 1sm om 3lm, 1lm, *3fm om 3lm, 1 relhstF om 4dst tills* (270fm, 90relhstF)
V34. 3lm = 1:a st, 1st i varje maska från föregående varv. (360st)
V35. 1lm, 1fm i varje maska från föregående varv. (360fm)
V36. 3lm =1:a st, 1st I maskan före st du precis virkat = X-st *hoppa över 1fm, 1st i nästa fm, 1st i fm
du hoppade över* (360st = 180 X-st)
V37. 1lm, 1fm i varje maska från föregående varv. (360fm)
V38. 3lm = 1:a st, *1 puff I nästa maska, 1st i nästa maska* (180 puff, 180st)
V39. 1lm, *1fm i st, 1 relhstF om puff* (180fm, 180relhsttF)
V40. *4dst tills fördelat på 2fm = första 2dst virkas i 1:a fm och de 2 sista dst virkas i nästa fm.
3lm, hoppa över 1fm* (120 x 4dsttills, 120x3lm)
V41. 1sm om 3lm, 1lm, *3fm om 3lm, 1 relhstF om 4dst tills* (360fm, 120 relhstF)
V42. 3lm = 1:a st, 1st i varje maska från föregående varv. (480st)
V43. 1lm, 1fm i varje maska från föregående varv. (480fm)
V44. 3lm =1:a st, 1st I maskan före st du precis virkat = X-st *hoppa över 1fm, 1st i nästa fm, 1st i fm
du hoppade över* (480st =240 X-st)
V45. 1lm, 1fm i varje maska från föregående varv. (480fm)
V46, 1sm, 3lm =1:a st, 1st I maskan före st du precis virkat = X-st *hoppa över 1fm, 1st i nästa fm, 1st i
fm du hoppade över* (480st = 240 X-st)
V47. Upprepa V45
V48. Upprepa V46
V49. Upprepa V45
V50. 1lm, *1fm, 3lm, hoppa över 2 fm* (160fm, 160x3lm)
V51. 1sm om 3lm, *8st om 3lm, hoppa över 1fm, 1fm om 3lm, hoppa över 1fm* (80x8st, 80 fm)

Jag har valt att ta av garnet och börja sista varvet med garnet från utsidan om du virkar med ett cake
garn.
V52. 1sm i utrymmet mellan 1:a och 2:a st i en grupp om 8st. 1lm, 1fm i utrymmet du virkade 1sm,
**1lm, hoppa över 1st, 1fm i utrymmet innan näst st** totalt 2ggr, hoppa över nästa st, i utrymmet
innan nästa st virkas 1fm-2lm-1fm, hoppa över nästa st, **1fm i utrymmet innan nästa st, 1lm** totalt
2ggr, hoppa över sista st, 1 relfmF om fm, hoppa över 1:a st i nästa grupp om 8st. 1fm i utrymmet
innan nästa st.
Tag av garnet och fäst trådar. För bästa resultat blocka ditt arbete.

Respektera att mina mönster är upphovsrättsskyddade. Mina mönster tillhör mig, Elisabeth Laitila /
@Lifestyle By Ella och jag har alla rättigheter till det.
Dela gärna ditt arbete på sociala medier och tagga mig med #lifestylebyella

