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Sida 1 

GrapeVine mandala 
Garn: Kartopu Organica från HobiumYarns.  
Garnåtgång lilla: 1 nystan vardera av K763 ljusrosa 
och K1749 mörkrosa. 
Garnåtgång stora: 2 nystan K019 vit och 3 nystan K920 
grå. 
Virknål: 3 mm. 
Storlek lilla: ca 44 cm. 
Storlek stora: ca 64 cm. 

Bra att veta 
 

- I slutet på varje varv står antalet maskor inom 
(-). 

- Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut, om inget annat anges. 
- Instruktioner inom (-) görs i samma m/lmb. 
- Första maskan på ett varv med ny färg görs med en stående maska, vill du hellre göra 

lm går det lika bra. 
- Första maskan på ett varv utan färgbyte görs med lm även om det inte specificeras i 

mönstret. 
- Mandalan bubblar sig efter vissa varv men det rättar till sig. 
- Du bör våtblocka och spänna upp din mandala när du är färdig, för att alla maskor ska 

lägga sig rätt och sträckas ut. 
 
 
Färgschema 
 
 Färg 1  Färg 2 
Liten K763 Ljusrosa K1749 Mörkrosa 
Stor K019 Vit  K920 Grå 
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Sida 2 

Virktermer 
lm – luftmaska 
lmb – luftmaskbåge 
sm - smygmaska 
m – maska 
fm – fast maska 
hst – halvstolpe 
st – stolpe 
dst - dubbelstolpe 
hö – hoppa över 
fg – föregående 
v – varv 
reldst fr – reliefdubbelstolpe framifrån 
relst fr – reliefstolpe framifrån 
relfm fr – relief fast maska framifrån 
relfm bak – relief fast maska bakifrån 
pic – picot (3 lm, sm i första lm) 
3 st tills – nästa 3 stolpar virkas ihop till en st. 
bmb – bakre maskbågen 
 
puff – *omslag, för ner nålen i angiven maska, hämta garnet och tillbaka genom maskan, dra 
upp öglan till höjden av en stolpe*, upprepa *-* tills du har 9 öglor på nålen, gör då ett 
omslag och dra genom alla öglorna. Avsluta maskan med en lm (lm räknas ej som en m). 
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Sida 3 

Mönster 
 
Färg 1. 6 lm, slut till en cirkel med en sm i första lm. 
 
1. 5 lm (räknas som 1 dst, 1 lm), *1 dst om lmb, 1 lm*, upprepa *-* 11 ggr. Avsluta med en 
sm i 4:e lm av inledande 5. (12 dst, 12 1-lmb) 
 
2. Färg 2. *(1 st, 1 lm, 1 st) i dst, puff om lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 
3:e lm av inledande 3. (24 st, 12 1-lmb, 12 puffar) 
 
3. 1 lm, fortsätt med 1 fm mellan varje m på fg varv. Avsluta med en sm i första fm. (36 fm) 
 
4. Färg 1. Börja i första fm efter en puff. *3 st, reldst fr om puff på fg varv*, upprepa *-* 
varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (36 st, 12 reldst) 
 
5. *1 st, (1st, 1 lm, 1 st) i nästa m, 1 st, (1 relst fr, 2 lm, 1 relst fr) om reldst på fg v*, upprepa 
*-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (48 st, 12 1-lmb, 12 2-lmb, 24 relst) 
 
6. *1 st, 1 relst fr, 1 lm, hö 1-lmb, 1 relst fr, 1 st, 1 relst fr, 1 lm, hö 2-lmb, 1 relst fr*, upprepa 
*-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (24 st, 48 relst fr, 24 1-lmb) 
 
7. Virkas i bmb. 1 fm i varje m och lmb. Avsluta med en sm i första fm. (96 fm) 
 

 
Varv 1-7 
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Sida 4 

8. Färg 2. *1 dst i fm gjord i 1-lmb, 6 lm, hö 3 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 
första dst. (24 dst, 24 6-lmb) 
 
9. Färg 1. Börja i valfri lmb. *1 fm, 1 hst, 1 st, 1 dst, pic, 1 dst, 1 st, 1 hst, 1 fm om lmb, hö 
dst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (48 fm, 48 hst, 48 st, 48 dst, 24 
pic) 
 
10. Färg 2. Börja i den första hst i en lmb. *3 relfm bak, hö pic, 3 relfm bak, 1 lm, hö 2 fm*, 
upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första relfm bak. (144 relfm bak, 24 1-lmb) 
 
11. 3 sm, *1 fm i nästa m, 10 lm, hö (2 fm, 1 lm, 3 fm), 1 fm i nästa m*, upprepa *-* varvet 
ut. Avsluta med en sm i första lm. (24 fm, 24 10-lmb) 
 
12. 3 sm i lmb, *3 puffar om lmb, 3 lm, hoppa till nästa lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta i 
toppen på första puffen. (72 puffar, 24 3-lmb) 
 
13. *puff mellan puffarna, puff mellan nästa puffar, 4 lm, fm i 3-lmb, 4 lm*, upprepa *-* 
varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första puffen. (48 puffar, 48 4-lmb, 24 fm) 
14. *puff mellan puffarna, 3 lm, fm i 4-lmb, 2 lm, fm i nästa 4-lmb, 3 lm*, upprepa *-* varvet 
ut. Avsluta med en sm i toppen på första puffen. (24 puffar, 48 3-lmb, 24 2-lmb, 48 fm) 
 

 
Varv 8-13 
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15. Färg 1. Börja med en fm i toppen på en puff. *5 lm, 3 st i 2-lmb, 5 lm, 1 fm i toppen på 
nästa puff*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första lm. (48 3-lmb, 72 st, 24 fm) 
 
16. 1 lm, *1 fm i fm, 3 lm, 2 st i nästa st, 1 st, 2 st i nästa st, 3 lm*, upprepa *-* varvet ut. 
Avsluta med en sm i första fm. (24 fm, 48 3-lmb, 120 st) 
 
17. *1 st i fm, 1 st i 3-lmb, 2 st, (1 st, 1 lm, 1 st) i nästa st, 2 st, 1 st i 3-lmb*, upprepa *-* 
varvet ut. Avsluta med en sm i första st. (216 st, 24 1-lmb) 
 
18. 2 lm, 1 st i nästa m, *2 st, 1 relst fr om nästa st, 2 lm, 1 relst fr om nästa st, 2 st, 3 st tills*, 
upprepa *-* varvet ut. På sista upprepningen görs 1 hst i sista m istället för de 3 st tills. 
Avsluta med en sm i första st. (96 st, 48 relst fr, 24 2-lmb, 24 st tills) 
 
19. Virkas i bmb. 1 lm, 1 fm i varje m och lm varvet runt. Avsluta med en sm i första fm. (216 
fm) 
 

 
Varv 14-19 
 
För att göra den mindre versionen fortsätt med varv 20-22 här nedan. Vill du göra den 
stora, hoppa till varv 20 under rubriken ”Stora versionen”. 
 
20. Färg 2. Börja i valfri m. *1 st, 4 lm, hö 2 m, 1 fm, 4 lm, hö 2 m*, upprepa *-* varvet ut. 
Avsluta med en sm i första st. (36 st, 36 fm, 52 4-lmb) 
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21. *3 st i st, 3 lm, hö lmb, 1 fm i fm, 3 lm, hö lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en 
sm i första st. (108 st, 36 fm, 52 3-lmb) 
 
22. 1 lm, *1 fm i mittersta st av tre, 3 lm, 1 fm i samma m, 1 sm i nästa m, 5 lm, 1 sm i nästa 
st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (74 fm, 74 sm, 36 1-lmb, 36 5-lmb) 
Klipp av garnet och fäst trådarna. Fukta mandalan och spänn upp den på blockning så 
mönstret kommer till sin rätt. 
 

       
 
Stora versionen 
 
20. Färg 2. Börja i valfri m. *1 dst, 6 lm, hö 3 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 
första dst. (54 dst, 54 6-lmb) 
 
21. Färg 1. Börja i valfri lmb. *(1 fm, 1 hst, 1 st, 1 dst, pic, 1 dst, 1 st, 1 hst, 1 fm) i lmb, hö 
dst*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (108 fm, 108 hst, 108 st, 108 dst, 
54 pic) 
 
22. Färg 2. Börja i den första fm i en lmb. *4 relfm bak, 1 lm, hö pic, 4 relfm bak*, upprepa *-
* varvet ut. Avsluta med en sm i första m. (432 relfm, 54 1-lmb) 
 
23. Sm till 1-lmb, *1 fm i 1-lmb, 10 lm, hoppa till nästa 1-lmb*, upprepa *-* varvet ut. 
Avsluta med en sm i första fm. (54 fm, 54 10-lmb) 
 
24. 3 sm i lmb, *3 puffar om lmb, 3 lm, hö fm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 
toppen på första puffen. (162 puffar, 54 3-lmb) 
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25. *puff mellan puffarna på fg v, puff mellan nästa puffar, 3 lm, fm i lmb, 3 lm*, upprepa *-* 
varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första puffen. (108 puffar, 108 3-lmb, 54 fm)  
 
26. *puff mellan puffarna, 3 lm, fm i lmb, 2 lm, fm i nästa lmb, 3 lm*, upprepa *-* varvet ut. 
Avsluta med en sm i toppen på första puffen. (54 puffar, 108 fm, 108 3-lmb, 54 2-lmb) 
 

 
Varv 20-26 
 
27. Färg 1. *3 st i 2-lmb, 2 lm, relfm fr om puff, 2 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en 
sm i första st. (162 st, 108 2-lmb, 54 relfm) 
 
28. *2 st i första st av 3, 1 st i nästa, 2 st i sista st av 3, 1 lm, 1 fm i relfm, 1 lm*, upprepa *-* 
varvet ut. Avsluta med en sm i första st. (270 st, 108 1-lmb, 54 fm) 
 
29. *5 st, hö lmb, 1 st i fm, hö lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första st. 
(324 st) 
 
30. Virkas i bmb. 1 fm i varje st varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (324 fm) 
 
31. Färg 2. Börja i valfri m. *1 st, 4 lm, hö 2 m, 1 fm, 4 lm, hö 2 m*, upprepa *-* varvet ut. 
Avsluta med en sm i första st. (54 st, 54 fm, 108 4-lmb) 
 
32. *3 st i st, 3 lm, hö lmb, 1 fm i fm, 3 lm, hö lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en 
sm i första st. (162 st, 54 fm, 108 3-lmb) 
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Sida 8 

33. 1 lm, *1 fm i mittersta st av tre, 3 lm, 1 fm i samma m, 1 sm i nästa m, 5 lm, 1 sm i nästa 
st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (108 fm, 105 sm, 54 3-lmb 54 5-
lmb) 
 
Klipp av garnet och fäst trådarna. Fukta mandalan och spänn upp den på blockning så 
mönstret kommer till sin rätt. 
 

 
Varv 27-33 
 

 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 #annavirkpanna, så jag med får se dina fina 
alster. 

<3 Anna 


