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Sida 2 

Mönster Del 3 
 
23. (173) *5 relst bak, puffm i fm*, upprepa varvet runt. Avsluta med 1 sm i första m. (30 
puffm, 150 relst bak) 
 

• Catona: Börja med en stående relst bak, i den första av de 5 st från fg varv. 
• Whirl: 1 lm, gör första relst bak om den första st av de 5 från fg varv. 

 

24. 2 lm, 4 hst, (1 relhst fr, 1 lm, 1 relhst fr) om puffm från fg varv, *5 hst, (1 relhst fr, 1 lm, 1 
relhst fr) om puffm från fg varv*, upprepa *-* varvet runt. Avsluta med 1 sm i den andra av 
de 2 inledande lm. (60 relhst fr, 30 lm, 150 hst) 
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Sida 3 

25. (238) *5 relst bak, hö relhst fr, 3 st om lmb, hö relhst fr*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta 
med 1 sm i första m. (150 relst bak, 90 st)  

• Catona: Börja med en stående relst bak, i den första av de 5 hst från fg varv. 
• Whirl: 1 lm, gör första relst bak om den första hst av de 5 från fg varv. 

 

26. (106) *4 fm, 2 relst fr om varje av de 3 st, hö 1 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med 1 
sm i första m. (120 fm, 180 relst)  

• Catona: Börja med en stående fm i den andra av de fem relst bak från fg varv. 
• Whirl: 1 lm, gör första fm i den andra av de fem relst bak från fg varv. 
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Sida 4 

27. Virkas i bmb. 1 lm, *4 fm, 4 lm, hö alla relst fr*, upprepa *-* varvet runt. Avsluta med 1 
sm i första m. (120 fm, 30 lmb) 

28. 1 lm, *4 fm, 4 fm om lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med 1 sm i första m. (240 fm) 

       

29. (519) *3 fm, 1 relst fr i sidan av första relst fr från varv 26 (se första bilden nedan), 5 fm, 
1 relst fr i sidan av den sjätte relst fr från varv 26, 3 fm, 1 relst fr i sidan av första relst fr från 
varv 26, 2 fm, (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa m, 2 fm, 1 relst fr i sidan av den sjätte relst fr från varv 
26*, upprepa *-* varvet runt. Avsluta med en sm i första m. (15 spetsar, 60 relst fr) 
!! När v 29 är slut ska ni vara på relst fr EFTER en spets, efter detta varvet klipper ALLA av 
garnet, varv 30 börjar inte på samma ställe som v 29 slutar !! 

• Catona: Börja med en stående fm i den andra fm av de 4 som inte är gjorda i en lmb. 
• Whirl: 1 lm, gör första fm i den andra fm av de 4 som inte är gjorda i en lmb. 
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Sida 5 

30. (403) Börja i den första av de 4 st i samma m från fg v. Tänk på att första m är en stående 
m. *2 relfm bak, 1 fm i lmb i toppen, 2 relfm bak, hö 1 m, 17 fm i bmb, hö 1 m*, upprepa *-* 
varvet runt. Avsluta med en sm i första m. (60 relfm, 270 fm) 

 

31. 1 lm, *2 fm, hö m i toppen på spetsen, 2 fm, 2 hst, (hö 2 m, 1 st i nästa m, gå tillbaka och 
gör en kors st i m innan), upprepa () så du har 4 par med kors st och 1 överhoppad m mellan 
varje par, hö 1 m, 2 hst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (60 par kors 
st, 60 hst, 60 fm)  
!! Den första fm görs i samma m som lm !! 
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Sida 6 

32. 1 lm, 6 fm, *9 fm (dessa 9 görs om maskorna istället för i, se första bilden nedan), hö hst, 
7 fm*, upprepa *-* varvet ut. På sista upprepningen görs 1 fm istället för 7, avsluta med en 
sm i första m. (135 fm om m, 105 fm) 
!! Första fm görs i samma m som lm. På närbilden nedan har jag virkat med en annan färg 
för att det ska vara lättare att se maskorna. Ni ska använda samma färg som fg varv !! 

      

Klipp av garnet och fäst alla trådarna. 

Efter del 3 mäter min mandala ca 38 cm. 

Tänk på att jag lägger ner väldigt mycket tid på att skapa nya mönster. Jag ber er att inte 
dela pdf:erna utan hänvisa istället till min blogg annavirkpanna.com där mönstret till 
Unicorn Mandala CALen finns att ladda ner utan kostnad. Garn från Favoritgarner.se 

Ni får gärna gå med i FB-gruppen AnnaVirkpanna's Hook Up där jag (och andra medlemmar) 
finns för att kunna svara på frågor och hjälpa till. 

Använd gärna #unicornmandala och #annavirkpanna när ni lägger upp bilder på sociala 
medier, så kan jag hitta era fina arbeten. 

<3 Anna 


