Unicorn Mandala CAL
designed by AnnaVirkpanna

1. (520). Lägg upp 5 lm, slut till en cirkel med en sm i första lm. 3 lm (1 st), 11 st om ringen.
Avsluta med en sm i 3:e lm av de inledande 3. (12 st)
2. (519) *4 st tills mellan 2 st, 4 lm, hö 2 st*, upprepa *-*6 ggr tot. Avsluta med en sm i
toppen av första st tills. (6 stgr, 6 4-lmb)
Catona: Börja med en stående st.
Whirl: Ersätt första st med två lm.
3. (106) *(2 st, 3 lm, 2 st) om lmb, 1 relst fr om 4 st tills från fg varv*, upprepa *-* varvet ut.
Avsluta med en sm i toppen på första st. (24 st, 6 relst fr, 6 3-lmb)
Catona: Börja med en stående st i valfri lmb.
Whirl: Sm till lmb, 3 lm ersätter första st.

4. 1 lm, 1 fm i samma m, 1 fm, *(3 st tills, 3 lm, 3 st tills) om lmb, 5 fm*, upprepa *-* varvet
ut, på sista upprepningen görs 3 fm istället för 5. Avsluta med en sm i första m. (30 fm, 12
stgr, 6 3-lmb)
5. (385) *2 st, 1 relst fr om 3 st tills från fg varv, (2 st, 2 lm, 2 st) om lmb, 1 relst fr om 3 st tills
från fg varv, 2 st, 1 reldst fr om relst från varv 3, hö 1 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med
en sm i första m. (6 reldst fr, 12 relst fr, 48 st, 6 2-lmb)
Catona: Börja med en stående st i den fjärde fm av de 5 på fg varv.
Whirl: 3 lm ersätter första st.
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6. (106) 5 relhst bak, *2 lm, hö lmb, 11 relhst bak*, upprepa *-* varvet ut, på sista
upprepningen görs 6 relhst bak istället för 11. Avsluta med en sm i första m. (66 relhst bak, 6
2-lmb)
Catona: Börja med en stående rel hst bak om den första st efter en reldst.
Whirl: 1 lm, den första relhst bak görs om den första st efter reldst.

7. 3 lm (1 st), *1 st, 2 hst, 1 fm, 2 fm om lmb, 1 fm, 2 hst, 2 st, 1 dst, 1 st*, upprepa *-* varvet
ut. På sista upprepningen görs inte sista st. Avsluta med en sm i 3:e lm av de första 3. (24 fm,
24 hst, 24 st, 6 dst)
!! Den fasta maskan, efter de två i lmb, görs i den gömda maskan !!
8. (519) 1 fm i varje m varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (78 fm)
Catona: Börja med en stående fm.
Whirl: 1 lm, 1 fm i samma m.
9. 1 lm, 1 fm i samma m, fortsätt med 1 fm i varje m. Avsluta med en sm i första m. (78 fm)
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10. *Puffm, 1 lm, hö 1 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i toppen av första
puffm. (39 puffm, 39 lm)
!! Eftersom puffmaskan stängs med en lm så blir det två lm i följd på detta varvet !!
11. (106) *2 st i den överhoppade m från fg varv, 1 relhst fr om puffm*, upprepa *-* varvet
ut. Avsluta med en sm i första m. (39 relhst fr, 78 st)
!! Lmb från v 10 hamnar bakom st som görs på detta varvet !!
Catona: Börja med en stående st i valfri överhoppad maska.
Whirl: 1 lm, börja i nästa överhoppade maska.
12. (385) Virkas i bmb. 1 fm i varje m varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (117 fm)
Catona: Börja med en stående fm i valfri maska.
Whirl: 1 lm, 1 fm i samma m.

13. (520) *1 fm, hö 2 m, (3 st, 2 lm, 3 st) i nästa m, hö 2 m*, upprepa 18 ggr totalt, fortsätt
sedan så här 1 fm, hö 2 m, (3 st, 2 lm, 3 st) i nästa m, hö 1 m, 1 fm, hö 1 m, (3 st, 2 lm, 3 st) i
nästa m, hö 1 m. Avsluta med en sm i första m. (20 spetsar, 20 fm)
Catona: Börja med en stående fm i valfri m.
Whirl: 1 lm, 1 fm i samma m.
14. (385) *1 fm i fm från fg varv, 3 relst bak, (1 st, 1 lm, 1 st) om lmb, 3 relst bak*, upprepa ** varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (20 fm, 20 lmb, 40 st, 120 relst bak)
Catona: Börja med en stående fm i valfri fm från fg varv.
Whirl: 1 lm, 1 fm i samma m.
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15. (520) *2 relst bak, 1 relhst bak, 1 relfm bak, 1 fm om lmb, 1 relfm bak, 1 relhst bak, 2
relst bak, hö fm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (80 relst bak, 40
relhst bak, 40 relfm bak, 20 fm)
Catona: Börja med en stående relst bak om första st på en ”spets”.
Whirl: 1 lm, fortsätt sedan med relst bak om första st på en ”spets”.

16. (385) *8 fm, hö 1 m*. Upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (160 fm)
!! Den fjärde fasta maskan av de 8 hamnar i den fasta maskan från varv 15 !!
Catona: Börja med en stående fm i den fjärde st från fg varv.
Whirl: Sm till fjärde st från fg varv, 1 lm, 1 fm i samma m.
17. (519) Virkas i bmb. *8 fm, 1 lång fm ner i mitten av de 4 st från v 15*, upprepa *-* varvet
ut. Avsluta med en sm i första m. (20 långa fm, 160 fm)
Catona: Börja med en stående fm i den första av de 8 fm på fg varv.
Whirl: 1 lm, 1 fm i samma m.
18. 3 lm (första st), fortsätt med 1 st i varje m varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av de
inledande 3. (180 st)
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19. (173) Kors st varvet runt. Avsluta med en sm i den första m. (90 kors st)
!! Se dokumentet Virktermer för beskrivning på kors st !!
Catona: Börja med en stående st i valfri maska.
Whirl: 3 lm (ersätter första st).
20. (238) 2 st mellan varje kors st par. Avsluta med 1 sm i första st. (180 st)
Catona: Börja med en stående st mellan två par kors st.
Whirl: 3 lm (ersätter första st).
21. 1 lm, fortsätt med 1 fm mellan alla stolpar varvet runt. Avsluta med 1 sm i första m. (180
fm)
!! De fasta maskorna görs alltså inte i maskorna som man brukar, utan ner om maskorna
istället !!
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22. 1 lm, *1 fm, hö 2 m, 5 st i nästa m, hö 2 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med 1 sm i
första m. (30 grupper med 5 st i varje, 30 fm)
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)

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.
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)
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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 andra 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.

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)
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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 !!

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 !!

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.
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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.
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.
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.
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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.

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.
40. (106) Virkas i bmb. 1 fm i varje m förutom relfm fr från fg varv. Avsluta med en sm i
första m. (360 fm)
Catona: Börja med en stående fm i den sjätte m efter den andra spetsen.
Whirl: 1 lm och fortsätt med den första fm i samma m som lm.
41. 2 lm (första hst), 6 hst, *12 fm, 12 hst*, upprepa *-* varvet ut. I sista upprepningen görs
5 hst istället för 12. Avsluta med en sm i första m. (180 fm, 180 hst)
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42. 4 lm (1 st, 1 lm), *hö 1 m, 1 st, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm
av de inledande 4. (180 lmb, 180 st)
43. 4 lm (1 st, 1 lm), *1 st i nästa st, 1 lm, hö lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm
i 3:e lm av de inledande 4. (180 lmb, 180 st)
44. (172) *1 fm i st, 1 lång st ner mellan v 43 och v 42 i den överhoppade m från v 41*,
upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (180 fm, 180 långa st)
!! Lmb från v 43 ska vara framför virknålen. Stolpen som görs kommer ha lmb från v 42 inuti
sig !!
Catona: Börja med en stående fm i en st.
Whirl: 1 lm, 1 fm i samma m.

45. 1 lm, *1 fm i varje m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (360 fm)
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46. (519) Virkas i bmb. *1 hst i varje m*. Avsluta med en sm i första m. (360 hst)
Catona: Börja med en stående hst i valfri m.
Whirl: 2 lm ersätter första hst.
47. *Puffm, 1 lm, hö 2 m*, upprepa *-* varvet ut. På sista upprepningen hö 3 m, puffm, 1 lm,
hö 3 m. Avsluta med en sm i toppen av första puffm. (120 puffm, 120 lmb)
!! Puffmaskan stängs med 1 lm, sen görs en lm enligt mönstret, alltså blir det 2 lm totalt !!

48. (173) *1 st var i de två överhoppade m från fg varv, 1 relhst fr om puffm*, upprepa *-*
varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (120 relhst fr, 240 st)
!! Vik lmb från v 47 bakåt så kommer du till att göra stolparna. Lmb ligger bakom stolparna.
Där det hoppades över 3 m på fg varv, hoppar du över 1 och gör st i de andra två !!
Catona: Börja med en stående st i den första av två överhoppade maskor från v 47.
Whirl: Sm till lmb.
49. Virkas i bmb. 1 lm, 1 fm i varje m. Avsluta med en sm i första m. (360 fm)
50. (520) *1 fm, hö 2 m, (3 st, 1 lm, 3 st) i samma m, hö 2 m*. När 59 spetsar är gjorda virkas
det så här över de sista maskorna: 1 fm, hö 1 m, (3 st, 1 lm, 3 st) i nästa m, hö 1 m. Avsluta
med en sm i första fm. (60 spetsar, 60 fm)
Catona: Börja med en stående fm i valfri m.
Whirl: 1 lm, 1 fm i samma m.
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51. (385) *1 fm i fm, 3 relst bak om de 3 st från fg varv, (1 st, 1 lm, 1 st) om lmb i toppen, 3
relst bak om nästa 3 st från fg varv*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m.
(360 relst bak, 120 st, 60 fm, 60 lmb)
Catona: Börja med en stående fm.
Whirl: 1 lm, 1 fm i samma m.
52. (520) *2 relst bak, 1 relhst bak, 1 relfm bak om första st i toppen, 1 fm i lmb, 1 relfm bak
om andra st i toppen, 1 relhst bak, 2 relst bak, hö fm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med
en sm i första m. (240 relst bak, 120 relhst bak, 120 relfm bak, 60 fm)
Catona: Börja med en stående relst bak om första relst bak på en spets.
Whirl: 1 sm, gör första relst bak om första relst bak från fg varv.
53. (385) 4 fm, *hö m i toppen, 8 fm*, upprepa *-* varvet ut. På sista upprepningen görs 4
fm istället för 8. Avsluta med en sm i första m. (480 fm)
Catona: Börja med en stående fm i den femte m efter en spets.
Whirl: 1 lm, 1 fm i samma m.
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54. (106) Virkas i bmb. *7 fm, hö 1 m, 1 lång fm ner om mitten av de 4 st från v 52*, upprepa
*-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (60 långa fm, 420 fm)
!! Maskan du hoppar över hamnar under den långa fm !!
Catona: Börja med 1 stående fm i femte m efter en spets.
Whirl: 1 lm, 1 fm i nästa m.
55. (238) *4 fm, hö lång fm från fg varv, 4 fm, 8 lm, hö 7 m, fm i toppen på nästa spets, 8 lm,
hö 7 m*, upprepa *-* varvet runt. Avsluta med en sm i första m. (180 fm, 40 lmb)
Catona: Börja med en stående fm i fjärde m efter en lång fm.
Whirl: 2 sm, 1 lm, gör första fm i nästa m.
56. (519) *6 fm, hö 1 m, (4 st, 2 lm, 4 st) i lmb, hö fm, (4 st, 2 lm, 4 st) i lmb, hö 1 m*,
upprepa *-* varvet runt. Avsluta med en sm i första m. (120 fm, 320 st, 40 lmb)
Catona: Börja med en stående fm i andra maskan av de 8 på fg varv.
Whirl: 1 sm, 1 lm, 1 fm i samma m som lm.

57. (403) *4 fm, hö 1 m, 4 relst bak, 3 st i lmb, 3 relst bak, hö 1 st, 1 relst fr om fm från v 55,
hö 1 st, 3 relst bak, 3 st i lmb, 4 relst bak, hö 1 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm
i första m. (80 fm, 280 relst bak, 120 st, 20 relst fr)
Catona: Börja med en stående fm i andra maskan av de 6 på fg varv.
Whirl: 1 sm, 1 lm, 1 fm i samma m.
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58. (172) *2 fm, hö 1 m, 3 relst bak, 1 relhst bak, 1 relfm bak, hö 1 st, 1 relfm bak, 2 relhst
bak, 1 relst bak, hö relst fr, 1 relst bak, 2 relhst bak, 1 relfm bak, hö 1 st, 1 relfm bak, 1 relhst
bak, 3 relst bak, hö 1 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (40 fm, 160
relst bak, 120 relhst bak, 80 relfm bak)
Catona: Börja med en stående fm i andra maskan av de 4 på fg varv.
Whirl: 1 sm, 1 lm, 1 fm i samma m.
59. (238) Virkas i bmb. *2 st, 2 hst, 14 fm, 2 hst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i
första m. (280 fm, 80 hst, 40 st)
Catona: Börja med en stående st i den första av de två fm på fg varv.
Whirl: 3 lm ersätter första st.

60. 3 lm (1 st), 1 st i varje m. Avsluta med en sm i 3:e lm av de inledande 3. (400 st)
61. (519) *1 fm, hö 2 m, (3 st, 2 lm, 3 st) i nästa m, hö 2 m*, upprepa *-* varvet ut. När 66
spetsar är gjorda: hö 1 m, 1 fm, hö 1 m, (3 st, 2 lm, 3 st) i nästa m, hö 1 m. Avsluta med en
sm i första m. (67 fm, 67 spetsar)
Catona: Börja med en stående fm i valfri m.
Whirl: 1 lm, 1 fm i samma m.
62. (172) 1 fm i den fasta maskan på fg varv, 3 relst b, 1 st i lmb på toppen, pic (3 lm, sm i
första lm och st), 3 relst bak*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (67 fm,
402 relst bak, 67 st, 67 pic)
Catona: Börja med en stående fm i valfri fm.
Whirl: 1 lm, 1 fm i samma m.
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Klipp av garnet och fäst alla trådarna. Efter blockning mäter min mandala 74 cm.

Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson
och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina pdf:er med andra, hänvisa
dem istället till min blogg annavirkpanna.com.
Gå gärna med i min Facebook-grupp, AnnaVirkpanna's Hook Up, där alla är välkomna att
dela bilder på alster ni har gjort från mina mönster, ställa frågor ang mönster osv.
Glöm inte tagga dina bilder på sociala medier med #annavirkpanna och #unicornmandala så
jag med får se dina fina alster.
Jag hoppas ni har haft lika roligt som jag har under dessa veckorna! Tack så innerligt för att
ni ville vara med på min Unicorn Mandala CAL. <3 Anna
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