Aziza Mandala Cal -Information
I detta mönster har jag virkat med Kartopu Organica, ett mercerizerat bomullsgarn som har
125 m/50 g. Mitt garn kommer från Hobium Yarns, det finns här:
https://www.hobiumyarns.com/urun/detay/0-3224
Det går bra att använda vilket garn som helst, tänk bara på att använda en virknål som
passar garnet och din virkfasthet. Måtten som nämns i mönstret gäller för min mandala,
virkad med min virkfasthet. Det skiljer sig ofta åt hur fast/löst man virkar, därför kan det
hända att din garnåtgång inte blir samma som min. Jag fick en del garn över i alla färgerna
men det kan hända att du får komplettera eller kanske får du mer garn över än jag fick.
Du bestämmer själv vilken färg du ska ha på respektive varv, färgerna som anges i mönstret
är de jag har valt att ha, indelade på ett sätt jag tycker passar. Vill du använda färre eller fler
färger går det bra, bara fördela färgerna som du tycker det blir fint. Kanske vill du göra en
helt enfärgad Aziza. Jag kan inte säga hur mycket garn som går åt om du ändrar antalet
färger, det beror helt på vilka färger som används på vilka varv.
Min färdiga Aziza väger 450 g. Tänk på att du inte kan gå på vikten på min Aziza om du
använder ett annat garn, endast om du använder ett bomullsgarn med samma m/g.
Garn: Kartopu Organica (125 m/50 g).
Åtgång: 2 nystan vardera i färgerna K010, K245, K571, K576, K604 och K787.
Virknål: 3 mm.
Storlek: 76 cm.
Bra att veta
-

Vid färgbyte görs första maskan som en stående maska. Är du mer bekväm med att
göra luftmaskor så går det bra.
Första maskan om det INTE är färgbyte ersätts med luftmaskor.
Vid färgbyte fortsätter varvet där föregående slutade OM inget annat anges.
Avsluta varje varv med en smygmaska i första maskan om inget annat anges.
Färgbyte står angivet i början på varvet med rosa kursiv stil inom (-).
Antal maskor på varvet anges inom (-) i slutet på varje varv.
Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut eller det antal gånger som anges.
Instruktioner inom (-) görs i samma maska/luftmaskbåge.
Instruktioner inom [-] upprepas över flera maskor, det antal gånger som anges.
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Färgschema (i ordningen de dyker upp i mönstret)
Mina färgnummer

Dina färgnummer

K787 – ljusrosa
K245 - mörkrosa
K010 - vit
K571 – gråblå
K604 – mörkblå
K576 – turkos
Jag hoppas du kommer tycka om att virka min Aziza mandala lika mycket som jag har
uppskattat att designa henne! Låt det ta den tid det tar att virka, stressa inte för att hinna
med släppen på de olika delarna. Mönstret till Aziza kommer ligga kvar på min blogg, gratis,
även efter avslutad CAL.
Det viktiga för mig är att ge dig glädje och en stunds avkoppling, njut av varje maska och se
hur en vacker mandala växer fram med hjälp av dina händer.
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 mönstret på min blogg annavirkpanna.com.
I min Facebook-grupp, AnnaVirkpanna's Hook Up, är alla välkomna att dela bilder på alster gjorda
från mina mönster, ställa frågor ang mönster osv.
Glöm inte tagga dina bilder på sociala medier med #azizamandalacal och #annavirkpanna, så jag
med får se dina fina alster.
<3 Anna
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