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Sida 1 

 
Virktermer - Unicorn Mandala CAL 
 
m – maska 
sm – smygmaska 
lm – luftmaska 
lmb – luftmaskbåge 
bmb – bakre maskbågen, maskbågen längst från dig 
fm – fast maska 
hst – halvstolpe 
st – stolpe 
dst – dubbelstolpe 
lång fm – fast maska med nedtag 2 varv nedanför 
hö – hoppa över 
fg – föregående 
stgr – stolpgrupp 
 
relfm fr – relief fast maska framifrån 
relhst fr – reliefhalvstolpe framifrån 
relst fr – reliefstolpe framifrån (se beskrivning sid 3) 
reldst fr – reliefdubbelstolpe framifrån (se beskrivning sid 4) 
relfm bak – relief fast maska bakifrån 
relhst bak – reliefhalvstolpe bakifrån (se beskrivning sid 5) 
relst bak – reliefstolpe bakifrån 
 
4 st tills – 4 st tillsammans (se beskrivning sid 6) 
3 st tills – 3 st tillsammans 
puffm – puffmaska (se beskrivning sid 7) 
kors st – korsande stolpar (se beskrivning sid 7) 
pic – picot (se beskrivning sid 8) 
reldst fr tills – två relief dubbelstoplar framifrån tillsammans (se beskrivning sid 8) 
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Sida 2 

Specialmaskor 
 
Stående fast maska – Börja med en ögla på virknålen, för in virknålen i angiven maska, 
omslag och dra tillbaka genom maskan, nytt omslag och dra genom båda öglorna på 
virknålen. 
 

   
 

  
 
Stående stolpe – Börja med en ögla på virknålen, omslag, för in virknålen i angiven maska, 
omslag och dra tillbaka genom maskan, omslag, dra genom två öglor, omslag och dra genom 
sista två öglorna. 
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Sida 3 

Reliefstolpe framifrån – omslag, för in virknålen framifrån och runt maskan så virknålen 
kommer ut på framsidan igen (se bild 2), omslag, dra tillbaka genom maskan, omslag, dra 
genom 2 öglor, omslag, dra genom sista två öglorna på virknålen. 
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Sida 4 

Reliefdubbelstolpe framifrån - omslag, för in virknålen framifrån och runt maskan så 
virknålen kommer ut på framsidan igen (se bild 2), omslag, dra tillbaka genom maskan, 
omslag, dra genom två maskor, omslag, dra genom två maskor, omslag och dra genom de 
sista två maskorna. 
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Sida 5 

Reliefhalvstolpe bakifrån – omslag, för in virknålen bakifrån och runt maskan så virknålen 
kommer ut på baksidan igen (se bild 2), omslag, dra tillbaka genom maskan, omslag, dra 
genom alla maskorna på virknålen. 
 

   
 

  
 
  



 

 
http://annavirkpanna.com   
http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson 
IG: @AnnaVirkpanna  
FB: AnnaVirkpanna 
 

Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2018.  
Reproduktion och publicering av material och texter utan medgivande från Anna Nilsson är ej tillåtet. 

 

Sida 6 

4 stolpar tillsammans – 4 st tills 
 
På bilderna nedan visar jag 4 st tillsammans med en stående st, i början på ett varv. 
Börja med en ögla på virknålen, *omslag och för in virknålen i angiven maska, omslag, dra 
tillbaka genom maskan*, upprepa *-* ytterligare tre ggr, så du har 4 halvfärdiga stolpar 
gjorda (bild 6), gör ett omslag och dra genom alla 5 maskorna på virknålen. 
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Sida 7 

 
Puffmaska - puffm 
 
*Omslag, för ner nålen i angiven maska, hämta garnet och tillbaka genom maskan, dra upp 
öglan till höjden av en stolpe*, upprepa *-* tills du har 9 öglor på nålen, gör då ett omslag 
och dra genom alla öglorna. Avsluta maskan med en lm. 
 

   
 
Korsande stolpar – kors st 
 
*1 st, gå tillbaka och gör 1 st i maskan innan den första st. Hoppa över stolpen som gjordes 
först och en m*, upprepa *-*.  
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Sida 8 

Picot – pic 
 
3 lm, sm i både den första lm och i den andra av de sneda öglorna från stolpen (första bilden 
nedan). Dra genom och picoten är klar. 
 

   
 
Relief dubbelstolpe fram tillsammans – reldst fr tills 
 
2 omslag, för in virknålen som nålen visar (bild 1), hämta garnet, dra tillbaka genom maskan, 
omslag och genom 2 öglor, omslag och genom 2 öglor.  
2 omslag och för in virknålen som nålen visar i nästa reliefmaska (bild 2), hämta garnet, dra 
tillbaka genom maskan, omslag och genom 2 öglor, omslag och genom 2 öglor. Nu finns 3 
öglor på virknålen. Omslag och dra genom alla öglorna. 
 

   
 


