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Minta 4. rész 

33. (519) 6 rp, 5 lsz, kihagy 4 szemet, 1 rp, 5 lsz, kihagy 4 szemet, *7 rp, 5 lsz, kihagy 4 
szemet, 1 rp, 5 lsz, kihagy 4 szemet*, ism *-* körbe. Befejezés: 1 rp, és hp az első szembe. 
(30 lsz-ív, 120 rp) 

• Catona: Kezdd egy álló rp-vel a 2. rp-be 7 normál rp közül.  
• Whirl: 1 lsz, 1rp ugyanabba a szembe. 

 

34. (106) *5 rp, kih 1 szemet, (3 erp, 3 lsz, 3 erp) a lsz-ívbe, 1 N a rp-be, (3 erp, 3 lsz, 3 erp) a 
lsz-ívbe, kih 1 szemet*, ism *-* körbe. Hp az első szembe. (30 lsz-ív, 75 rp, 15 N, 180 erp) 

• Catona: Kezdd egy álló rp-vel az előző kör 7 rp-je közül a 2.-ba.  
• Whirl: 1 lsz, 1rp ugyanabba a szembe. 
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35. (385) *5 fp, 3 fp-f-relief, (1 fp, 2 lsz, 1 fp) a lsz-ívbe, 3 fp-f-relief, 1 fp-s-relief a N köré, 3 
fp-f-relief, (1 fp, 2 lsz, 1 fp) a lsz-ívbe, 3 fp-f-relief*, ism *-* körbe. Hp az első szembe. (15 fp-
s-relief, 180 fp-f-relief, 135 fp, 30 lsz-ív) 
 

• Catona: Kezdd egy álló fp-vel az előző kör 5 rp-je közül az elsőbe. 
• Whirl: 2 lsz (1. fp) 

 

 

36. (403) *4 erp, 3 fp-f-relief, erp-s-relief a csúcson lévő első fp köré, 3 fp a lsz-ívbe, erp-s-
relief  a következő szem köré, 3 fp-f-relief, erp, erp-s-relief a fp-s-relief köré, 3 fp-f-relief, 
erp-s-relief a csúcs első fp-ja köré, 3 fp a lsz-ívbe, erp-s-relief a következő szem köré, 3 fp-f-
relief, kih 1 szem,  ism*-* körbe. Hp az első szembe. (60 erp, 90 fp, 180 fp-f-relief, 75 erp-s-
relief) 

• Catona: Kezdd egy álló erp-val a 2. fp-ba. 
• Whirl: Hp a 2. fp-ig, 3 lsz (1. erp) 
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37. (172) *3 fp, 3 fp-f-relief, kih erp-s-relief, 3 rp-f-relief, kih erp-s-relief, 3 fp-f-relief, kih erp-
s-relief, 3 fp-f-relief, kih erp-s-relief, 3 rp-f-relief, kih erp-s-relief, 3 fp-f-relief, kih 1 szemet*, 
ism *-* körbe. Hp az első szembe. (45 fp, 90 rp-f-relief, 180 fp-f-relief) 
 

• Catona: Kezdd egy álló fp-val az előző kör 2. erp-ba.  
• Whirl: Hp az előző kör 2. erp-ba. 2 lsz (1. fp)  

 

38. (106) *7 fp, (1 fp, 1 lsz, 1 fp) az előző kör 3 rp-f-reliefpálcája közül  2.-ba, 4 fp, 1 erp-s-
relief 36. kör erp-s-reliefpálcája köré, 4 fp, (1 fp, 1 lsz, 1 fp) az előző kör 2. rp-f-
reliefpálcájába, 4 fp*, ism *-* körbe. Hp az első szembe.  (345 fp, 15 erp-s-relief, 30 lsz-ív) 
 

• Catona: Kezdd egy álló fp-val az előző kör 3 fp-ja közül a 1.-be. 
• Whirl: 2 lsz (1. fp). 
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39. (519) *7 rp, 1 rp a lsz-ívbe, 2egyszbef-krp-s-relief a 36. kör 2 erp-s-reliefpálcája köré, kih 
rejtett szemet, 4 rp, rp-s-relief az előző kör erp-s-reliefpálcája köré, kih 1 szemet, 4 rp, 1 rp a 
lsz-ívbe, 2egyszbef-krp-s-relief a 36. kör 2 erp-s-reliefpálcája köré, kih rejtett szemet, 5 rp*, 
ism *-* körbe. Hp az első szembe.  (330 rp, 15 rp-s-relief, 30 db 2egyszbef-krp-s-relief) 

• Catona: Kezdd egy álló rp-val a 2. lsz-ív utáni 6. szembe.  
• Whirl: 1 lsz, 1. rp ugyanabba a szembe. 

      

Vágd el a fonalat, és rögzíts minden fonalvéget. 

A 4. rész után az én mandalám kb 44 cm. Nem probléma, ha egy kicsit egyenetlen a széle, a 
következő rész néhány sora után ki fog egyenesedni. 

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 


