Information
I detta mönstret har jag virkat med Scheepjes Catona, alla mått som står i detta mönster
gäller för min mandala, virkad med min virkfasthet. Det skiljer sig ofta åt hur fast/löst man
virkar, därför kan jag inte garantera att din garnåtgång blir samma som min. Du kan få mer
garn över men du kan även få komplettera med något nystan.
Garn: Scheepjes Catona, 10-packet Unicorn som du kan köpa hos Favoritgarner
Virknål: 3 mm
Färdig storlek: ca 72 cm

Färgschema (i ordningen de dyker upp i mönstret)
Dina färgnummer

Unicorn

Antal nystan
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Bra att veta
- Jag kommer inte bestämma vilken färg ni ska ha på respektive varv. Det enda ni MÅSTE
tänka på är att färgerna 106 och 519 har jag två nystan av vardera, resterande 6 färger har
jag 1 nystan av vardera. Ni bestämmer alltså själva vilken färg som ska vara på vilket varv
men TÄNK PÅ att de färger ni har två av måste vara på samma varv som mina, annars
kommer garnet inte att räcka.
- I slutet av vissa varv står det med kursiv blå text inom !! - !!, läs denna texten innan ni
börjar med varvet för där finns användbara tips som kan förklara vissa svårigheter.
- Efter varje varv (om det behövs) står det vilken maska ni börjar varvet i. Ni som virkar med
Catona läser texten som är rosa. Virkar ni med Whirl läser ni instruktionerna som står i lila.
- På de varv man byter färg står det med kursiv stil inom () vilken färg som ska användas. Står
det ingen färg i början på ett varv så fortsätter man med samma färg som redan används.
- På alla varv som börjar med en ny färg görs första maskan som en stående maska, dvs
stående fast maska, stående halvstolpe, stående stolpe osv.
- Instruktioner inom () inne i varvet innebär att allt som står inom () görs i samma
maska/luftmaskbåge.
- Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut eller det antal gånger som anges.
<3 Anna
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