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Minta 2. rész 

13. (520) *1 rp, kih 2 szem, a következő szembe (3 erp, 2 lsz, 3 erp), kih 2 szem*, ism 
összesen 18-szor. Folytasd a következőképpen: 1 rp, kih 2 szem, (3erp, 2 lsz, 3 erp), kih 1 
szem, 1 rp, kih 1 szem, a következő szembe (3 erp, 2 lsz, 3 erp), kih 1 szem. Hp az első 
szembe. (20 ‘csúcs’, 20 rp) 

• Catona: Kezdd egy álló  rp-vel bármelyik szembe.  
• Whirl: 1 lsz, 1 rp ugyanabba a szembe.  

 

 

14. (385) *1 rp, 3 erp-f-relief, (1erp, 1 lsz, 1 erp) a lsz-ívbe, 3 erp-f-relief *, ism *-* körbe. Hp 
az első szembe. (20 rp, 20 lsz, 40 erp, 120 erp-f-relief) 

• Catona: Kezdd egy álló rp-vel, az előző kör bármelyik rp-jába.  
• Whirl: 1 lsz, 1 rp ugyanabba a szembe.  
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15. (520) *2 erp-f-relief, 1 fp-f-relief, 1 rp-f-relief, 1 rp a lsz-ívbe, 1 rp-f-relief, 1 fp-f-relief, 2 
erp-f-relief, kih rp-t az előző körből*, ism *-* körbe. Hp-val az első szembe zárd a kört. (80 
erp-f-relief, 40 fp-f-relief, 40 rp-f-relief, 20 rp) 

• Catona: Kezdd egy álló erp-f-reliefpálcával az egyik ‘csúcs’ első erp-je köré.  
• Whirl: 1 lsz erp-f-relief az egyik ‘csúcs’ első erp-je köré. 

 

16. (385) *8 rp, kih 1 szem*. Ism *-* körbe.  Hp az első szembe. (160rp) 
!! A 4. rp a 8-ból a 15. sor rp-jére kerül !! 

• Catona: Kezdd egy álló rp-vel a 15. kör  4. erp-f-reliefjébe.   
• Whirl: Hp az előző körben lévő 4. erp-f-reliefpálcáig, 1 lsz, 1 rp ugyanabba a szembe.   

•  
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17. (519) Dolgozz HSZÖ. *8 rp, 1 hosszú rp a 15. sor 4. erp-jének közepébe (lásd a képet 
alul)*, ism *-* körbe. Hp az első szembe.  (20 hosszú rp, 160 rp) 

• Catona: Kezdd egy rp-vel, a 16. kör bármelyik 8. rp-jába.  
• Whirl: 1 lsz, 1 rp ugyanabba a szembe.  

18. 3 lsz (1. erp), 1 erp körben minden szembe. Hp a kezdő 3 lsz tetejébe.  (180 erp) 

   

19. (173) Xerp körbe. (lásd rövidítések) Hp az első szembe. (90 Xerp) 

• Catona: Kezdd egy álló erp-vel bármelyik szembe.  
• Whirl: 3 lsz (1. erp). 
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20. (238) 2 erp minden Xerp pár közé (lásd lenti kép) Hp az első szembe. (180erp) 

• Catona: Kezdd egy álló-erp-vel bármelyik Xerp-pár közé. 
• Whirl: 3 lsz (1. erp).  

 

21. 1 lsz, 1 rp minden erp közé körben. HP az első szembe. (180 rp)  
!! Az rp-k az erp-k közé kerüljenek!! 

 

22. 1 lsz, *1 rp, kih 2 szem, 5 erp a következő lsz-be, kih 2 szem* ism *-*. Hp az első szembe. 
(30 db 5 erp-ből álló csoport, 30 rp) 
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Vágd el a fonalat, és rögzíts minden fonalvéget. 

Az én mandalám kb 28,5 cm a 2. rész végére.  

Kérlek vedd figyelembe, hogy minden mintám szerzői jogvédelem alatt áll. Ez a minta Anna 
Nilsson tulajdona, és minden jogot fenntartok rá. Kérlek ne oszd meg a pdf fájlokat 
másokkal, helyette hivatkozz a blogomra annavirkpanna.com, ahol minden mintám 
ingyenesen megtalálható. Fonal a Favoritgarner.se-től. 

Csatlakozz az AnnaVirkpanna's Hook Up Facebbok-csoporthoz, ahol én és más csoporttagok 
örömmel segítünk, és megválaszolunk minden kérdést.  

Ha képet osztasz meg használd az #unicornmandala és az #annavirkpanna hashtag jeleket, 
így én is láthatom a munkádat.  

<3 Anna 

 


