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Sida 2 

Mönster Del 4 

33. (519) 6 fm, 5 lm, hö 4 m, 1 fm, 5 lm, hö 4 m, *7 fm, 5 lm, hö 4 m, 1 fm, 5 lm, hö 4 m*, 
upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en fm och sen en sm i första m. (30 lmb, 120 fm)  

• Catona: Börja med en stående fm i den andra av de 7 vanliga fm från fg varv. 
• Whirl: 1 lm, 1 fm i samma m.  

 

34. (106) *5 fm, hö 1 m, (3 st, 3 lm, 3 st) om lmb, puffm i fm från fg varv, (3 st, 3 lm 3 st) om 
nästa lmb, hö 1 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (30 lmb, 75 fm, 15 
puffm, 180 st) 

• Catona: Börja med en stående fm i den andra fm av de 7 fm från fg varv. 
• Whirl: 1 lm, 1 fm i samma m.  
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Sida 3 

35. (385) *5 hst, 3 relhst bak, (1 hst, 2 lm, 1 hst) i lmb, 3 relhst bak, 1 relhst fr om puffm, 3 
relhst bak, (1 hst, 2 lm, 1 hst) i lmb, 3 relhst bak*, upprepa *-* varvet runt. Avsluta med en 
sm i första m. (15 relhst fr, 180 relhst bak, 135 hst, 30 lmb)  
 

• Catona: Börja med en stående hst i den första av de 5 fm från fg varv. 
• Whirl: 2 lm som ersätter den första hst på varvet. 

 

  

36. (403) *4 st, 3 relhst bak om relhst från fg varv, relst fr om första hst i toppen, 3 hst i lmb, 
relst fr om andra hst i toppen, 3 relhst bak, 1 relst fr om relhst fr från fg varv, 3 relhst bak, 
relst fr om första hst i toppen, 3 hst i lmb, 1 relst fr om andra hst i toppen, 3 relhst bak, hö 1 
m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (60 st, 90 hst, 180 relhst bak, 75 
relst fr) 

• Catona: Börja med en stående st i den andra av de 5 hst från fg varv. 
• Whirl: Sm till andra hst av de 5 på fg varv, 3 lm ersätter första st. 
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Sida 4 

37. (172) *3 hst, 3 relhst bak, hö relst fr, 3 relfm bak, hö relst fr, 3 relhst bak, hö relst fr, 3 
relhst bak, hö relst fr, 3 relfm bak, hö relst fr, 3 relhst bak, hö 1 m*, upprepa *-* varvet ut. 
Avsluta med en sm i första m. (45 hst, 90 relfm bak, 180 relhst bak) 
 

• Catona: Börja med en stående hst i den andra av de 4 st från fg varv. 
• Whirl: Sm till andra st av de 4 på fg varv, 2 lm ersätter första hst. 

 

38. (106) *7 hst, (1 hst, 1 lm, 1 hst) i den mittersta av de 3 relfm bak från fg varv, 4 hst, 1 
relst fr om relst fr från varv 36, 4 hst, (1 hst, 1 lm, 1 hst) i den mittersta av de 3 relfm bak från 
fg varv, 4 hst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (345 hst, 15 relst fr, 30 
lmb) 
 

• Catona: Börja med en stående hst i den första av de 3 hst från fg varv. 
• Whirl: 2 lm ersätter första hst. 
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Sida 5 

39. (519) *7 fm, 1 fm i lmb, 2 reldst fr tills om de två relst från varv 37, hö dolda m, 4 fm, 1 
relfm fr om relst från fg varv, hö 1 m, 4 fm, 1 fm i lmb, 2 reldst fr tills om de två relst från v 
37, hö dolda m, 5 fm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (330 fm, 15 
relfm fr, 30 reldst fr tills) 

• Catona: Börja med en stående fm i sjätte m efter den andra lmb. 
• Whirl: 1 lm, första fm görs i samma m. 

      

Klipp av garnet och fäst alla trådarna. 

Efter del 4 mäter min mandala 44 cm. Det gör inget om den är lite bubblig, det kommer rätta 
till sig på kommande varv. 

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 


