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Sida 1 

Aziza Mandala Cal - Del 2 
13. (K571)) Virkas i v 10. *1 relst fr om (1 fm, 3 lm, 1 fm), 2 lm*, upprepa *-* varvet ut. 
Avsluta med en sm i första m. Dra fram de 3 lm så de ligger framför v 13. (36 relst fr, 36 2-
lmb) 
 
14. När du gör den första st i varje (1 st, 1 lm, 1 st) se till att du går genom den 
bakomliggande maskan på v 12 med. Så det varvet låses fast och inte ligger löst sedan. 
*(1 st, 1 lm, 1 st) i st, 2 st om lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av 
inledande 3. Klipp av garnet. (144 st, 36 1-lmb) 
 

   
 
15. (K787) (2 st, 1 lm, 2 st) i varje lmb varvet ut. Avsluta med en sm i första m. Klipp av 
garnet. (144 st, 36 1-lmb) 
 
16. (K245) *4 relst bak, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (144 relst 
bak, 36 1-lmb)  
 
17. 1 fm i varje m och lmb varvet ut. Avsluta med en sm i första m. Klipp av garnet. (180 fm) 
 

   



 

http://annavirkpanna.com - http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson 
IG: @AnnaVirkpanna - FB: AnnaVirkpanna - FB grupp: AnnaVirkpanna’s Hook Up 

 
* Copyright Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2019 * 

Reproduktion och publicering av material och texter utan medgivande från Anna Nilsson är ej tillåtet.  
Har du några frågor kontakta mig på annavirkpanna@gmail.com. 

Sida 2 

Efter varv 17 mäter min Aziza 20 cm och är lite vågig, det kommer rätta till sig efter 
kommande varv. 
 
18. (K010) *3 st i 1-lmb på v 15, 1 fm i den fasta maskan som är gjord i 1-lmb på v 17*, 
upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. Klipp av garnet. (108 st, 36 fm)  
 
19. (K604) Börja i den första av tre st. *3 st tills över de tre stolparna, 2 lm, 1 st i nästa m, 2 
lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (36 st tills, 36 st, 72 2-lmb) 
 
20. Sm i lmb. *3 st tills om lmb, 1 relst fr om den ensamma st, 3 st tills om lmb, (1 relst fr om 
de 3 st tills, 1 lm, 1 relst fr om samma st tills)*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 
första m. (72 st tills, 107 relst fr, 36 1-lmb)  
 

   
 
 

 Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson och 
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