CAROUSEL MANDALA CAL - DEL 4
26. Färg 1. Börja i första relstfr av tre.
*[3 st tills i relstfr, 2 lm, hö 1 m, 1 fm i nä m, 2 lm, hö 1
m], upprepa [-] 1 ggr till, 3 st tills i relstfr, 2 lm, hö 1 m,
8 fm, 2 lm, hö 1 m*. Avsluta med en sm i toppen på
första 3 st tills.
(36x3 st tills, 120 fm, 72 2-lmb)

27. 1 lm, *1 relfmfr om 3 st tills, 2 lm, hö lmb, 3 st tills i
fm, 2 lm, hö lmb, 1 relfmfr om 3 st tills, 2 lm, hö lmb, 3
st tills i fm, 2 lm, hö lmb, 1 relfmfr om 3 st tills, 2 lm, hö
lmb och 1 fm, 6 fm, 2 lm, hö 1 fm och lmb*. Avsluta
med en sm i första relfm.
(36 relfmfr, 24x3 st tills, 72 fm, 72 2-lmb)

28. Sm i lmb, *2 fm i lmb, relfmfr om 3 st tills, 2 lm, hö
lmb, 3 st tills i relfmfr, 2 lm, hö lmb, 1 relfmfr om 3 st
tills, 2 fm om lmb, hö relfmfr, 2 fm om lmb, 6 fm, 2 fm
om lmb, hö relfmfr*. Avsluta med en sm i första fm.
Klipp av garnet.
(168 fm, 24 relfmfr, 12x3 st tills, 24 2-lmb)
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29. Färg 2. Börja i lmb innan 3 st tills.
*2 fm i lmb, 1 relfmfr om 3 st tills, 2 fm i lmb, hö
relfmfr, 4 fm, 2 hst, 1 st, 2 lm, 1 st, 2 hst, 4 fm, hö
relfmfr*.
Klipp av garnet.
(144 fm, 48 hst, 24 st, 12 relfmfr, 12 2-lmb)

30. Färg 3. Börja i st innan en lmb. Den sjätte fm utav de
11 ska hamna i rfmfr från föregående varv.
*relstfr om st, 3 dst i lmb, relstfr om st, 2 relhstfr, hö 1
m, 11 fm, hö 1 m, 2 relhstfr*.
Klipp av garnet.
(24 relstfr, 36 dst, 48 relhstfr, 132 fm)

31. Färg 4. Börja i andra fm i en grupp av 11.
*9 fm, 1 lm, hö 1 m (den sista fm av de 11 på v 30), 2
relhstfr, 2 relstfr, 1 st mellan första och andra dst, (1
relstfr, 2 lm, 1 relstfr) om andra dst, 1 st mellan andra
och tredje dst, 2 relstfr, 2 relhstfr, 1 lm, hö 1 fm (den
första fm av de 11 på v 30)*.
(108 fm, 48 relhstfr, 72 relstfr, 24 st, 12 2-lmb, 24 1lmb)
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32. 1 lm, *9 fm, 1 lm, hö 1-lmb, 2 relhstfr, 3 relstfr, 1 reldstfr, (1 dst, 2 lm, 1 dst) i lmb, 1
reldstfr, 3 relstfr, 2 relhstfr, 1 lm, hö 1-lmb*. Avsluta med en sm i första fm.
Klipp av garnet.
(108 fm, 48 relhstfr, 72 relstfr, 24 reldstfr, 24 dst, 12 2-lmb, 24 1-lmb)
Nu mäter den ca 42 cm oblockad.
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