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Sida 1 

Aziza Mandala Cal - Del 1 
(K787) 6 lm, slut till en cirkel med 1 sm i första lm. 
 
1. 3 lm, 11 st om ringen. Avsluta med 1 sm i 3:e lm av de inledande 3. (12 st) 
 
2. 3 lm, 4 st i samma m, *1 lm, hö 1 m, 5 st i nästa m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med 1 
lm, hö 1 m, 1 sm i 3:e lm av inledande 3. Klipp av garnet. (6 stgr, 6 1-lmb) 
 
3. (K245) Börja i en lmb. *1 fm om lmb, 3 lm, hö 2 st, 1 relfm bak om den 3:e st, 3 lm, hö 2 
st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med 1 sm i första m. (6 fm, 6 relfm bak, 12 3-lmb) 
 

   
 
4. Sm i lmb. 3 lm, 3 st om lmb, 2 lm, *4 st om lmb, 2 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med 
en sm i 3:e lm av inledande 3. Klipp av garnet. (48 st, 12 2-lmb) 
 
5. (K010) Börja i en lmb. *(1 fm, 3 lm, 1 fm) i lmb, 4 lm, hö stgr*, upprepa *-* varvet ut. 
Avsluta med 1 sm i första m. Klipp av garnet. (24 fm, 12 3-lmb, 12 4-lmb) 
 
6. (K787) Virkas bakom v 5. 1 reldst bak om varje st från v 4. Avsluta med 1 sm i första reldst. 
Klipp av garnet. (48 reldst bak) 
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Sida 2 

   
 
7. (K571) Börja i valfri m. *2 st i samma m, 1 st i nästa m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta 
med 1 sm i första m. (72 st) 
 
8. 1 lm, 1 fm i samma m, fortsätt med 1 fm i varje m varvet ut. Avsluta med 1 sm i första m. 
Klipp av garnet. (72 fm) 
 
9. (K604) *1 st, 2 lm, hö 1 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (36 st, 36 
2-lmb) 
 
10. *(1 fm, 3 lm, 1 fm) i st, 3 lm, hö lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första 
m. Klipp av garnet. (72 fm, 72 3-lmb) 
 

   
 
11. (K576) Virkas i de öh m på v 8, bakom v 9-10. 2 dst i varje öh m. (72 dst) 
 
12. *2 st i en m, 1 st i vardera nästa 2 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första 
st. Klipp av garnet. (96 st) 
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Sida 3 

  
 
Efter varv 12 mäter min Aziza 14,5 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 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 


