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Sida 1 

Carousel mandala 
Garn: Scheepjes Catona i färgerna 105, 173, 247 och 527 
Åtgång: 2 nystan av varje färg 
Virknål: 3 mm 
Storlek: ca 74 cm efter blockning 

Virktermer 

lm - luftmaska 
lmb - luftmaskbåge 
m - maska 
sm - smygmaska 
fm - fast maska 
hst - halvstolpe 
st - stolpe 
dst - dubbelstolpe 
relfmfr - relief fast maska framifrån 

relhstfr - relief halvstolpe framifrån 
relstfr - relief stolpe framifrån 
reldstfr - relief dubbelstolpe framifrån 
relstb - reliefstolpe bakifrån 
fg - föregående 
v - varv 
öh - överhoppade 
bmb - bakre maskbågen

 
3 st tills - 3 stolpar virkas ihop över angivna maskor 
2 relstfr tills - 2 reliefstolpar framifrån virkas ihop över angivna maskor 
 
3pic - 3 picoter på rad; 3 lm, sm i första lm, 3 lm, sm i första lm, 3 lm, sm i första lm (se 
bilderna nedan) 
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Sida 2 

Bra att veta 

- Instruktioner inom *-* upprepas varvet runt eller det antal gånger som skrivs. 

- Instruktioner inom (-) görs i samma m/lmb. 

- Instruktioner inom [-] upprepas det antal ggr som anges på ett varv. 

- Färgen som används på varvet anges med kursiv text först på varvet. Fortsätt med 
samma färg tills ny färg anges. 

- Avsluta varje varv med en sm i första m om inget annat anges. 

- Varven börjar med en stående maska som kan ersättas med luftmaskor enligt 
följande; 1 fm = 1 lm, 1 hst = 2 lm, 1 st = 3 lm, 1 dst = 4 lm 

- Mandalan kommer förmodligen bubbla sig/skåla sig efter vissa varv. Detta kommer 
försvinna vid blockning. 

 

Färgschema 
 
Färg 1 - 105  Färg 2 - 173 
Färg 3 - 247  Färg 4 - 527 
 
 

#annavirkpanna #carouselmandalacal 

 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 mönster/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. 

<3 Anna 

 


