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CAROUSEL MANDALA CAL - DEL 6 

 

42. Färg 4. De fm virkas i bmb. Börja i andra fm efter 
relstb. 
*14 fm i bmb, 5 lm, hö alla m till den 3:e relstb, 5 dst i 
3:e relstb, 5 lm, hö alla m till den 2:a fm i nästa 
grupp*. Klipp av garnet. 
(168 fm, 12x5 dst, 24 5-lmb) 

 

 

43. Färg 3. De fm virkas i bmb. Börja i andra fm av 14, 
efter relstb. 
*12 fm i bmb, hö 1 fm,  5 lm, 3 st tills i 5-lmb, 3 lm, 5 
relstfr, 3 lm, 3 st tills i 5-lmb, 5 lm, hö 1 fm*. Klipp av 
garnet. 
(144 fm, 60 relstfr, 24x3 st tills, 24 3-lmb, 24 5-lmb) 

 

 

 

44. Färg 2. De fm virkas i bmb. Börja i andra fm av 12. 
*10 fm i bmb, hö 1 fm, 3 lm, 3 st tills i 5-lmb, 3 lm, hö 
3 st tills, 3 st tills i 3-lmb, 3 lm, 2 relstfr tills om de 
första två relstfr, relstfr om mittersta relstfr, 2 relstfr 
tills om sista två relstfr, 3 lm, 3 st tills i 3-lmb, 3 lm, hö 
3 st tills, 3 st tills i 5-lmb, 3 lm, hö 1 fm*.  
Klipp av garnet. 
(120 fm, 48x3 st tills, 24x2 relstfr tills, 12 relstfr, 72 3-
lmb) 
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45. Färg 1. De fm virkas i bmb. Börja i andra fm av 10. 
*8 fm i bmb, 3 lm, hö 1 fm, 3 st tills i 3-lmb, 3 lm, hö 3 st 
tills, 3 st tills i nästa 3-lmb, 3 lm, hö 3 st tills, 3 st tills i 
nästa 3-lmb, 3 lm, 3 relstfr tills om (2 relstfr tills, relstfr, 
2 relstfr tills), 3 lm, 3 st tills i 3-lmb, 3 lm, hö 3 st tills, 3 
st tills i nästa 3-lmb, 3 lm, hö 3 st tills, 3 st tills i nästa 3-
lmb, 3 lm, hö 1 fm*.  
Klipp av garnet. 
(96 fm, 72x3 st tills, 12x3relstfr tills, 96 3-lmb)  

 

 

46. Färg 2. De fm virkas i bmb. Börja i andra fm av 8. 
*6 fm i bmb, hö 1 fm, [3 lm, 3 st tills i 3-lmb], upprepa 
[-] 8 ggr tot, 3 lm, hö 1 fm*. 
Klipp av garnet. 
(72 fm, 96x3 st tills, 108 3-lmb) 

 

 

 

47. Färg 3. De fm virkas i bmb. Börja i andra fm av 6. 
*4 fm i bmb, hö 1 fm, [3 lm, 3 st tills i 3-lmb], upprepa 
[-] 9 ggr tot, 3 lm, hö 1 fm*. 
Klipp av garnet. 
(48 fm, 108x3 st tills, 120 3-lmb) 
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48. Färg 4. De fm virkas i bmb. Börja i andra fm av 4. 
*2 fm i bmb, hö 1 fm, [3 lm, 3 st tills i 3-lmb], upprepa [-
] 10 ggr tot, 3 lm, hö 1 fm*. 
Klipp av garnet eller gör sm fram till punkten där nästa 
varv börjar. 
(24 fm, 120x3 st tills, 132 3-lmb) 

 

 

 

49. Börja i lmb mellan den första och andra gruppen av 
3 st tills efter de två fm. Jag har virkat nedanstående 
varv med fel färg för att lättare visa maskorna. 
[1 fm i 3-lmb, 3 lm, hö 3 st tills], upprepa [-] 9 ggr, 2 fm 
tills om lmb före och efter de två fm, 3 lm, hö 3 st tills*. 
(12x2 fm tills, 108 fm, 120 3-lmb) 
 

 
 

50. Jag har virkat nedanstående varv med fel färg för 
att lättare visa maskorna. 
Sm i lmb. *[(1 fm, 3 lm, 1 fm) i 3-lmb, 2 lm, hö fm], 
upprepa [-] 8 ggr, 1 fm i lmb, 2 lm, sm i 2 fm tills, 3pic, 
sm i samma 2 fm tills, 2 lm, 1 fm i lmb, 2 lm, hö fm*. 
(216 fm, 96 3-lmb, 132 2-lmb, 12x3pic) 

Klipp av garnet och fäst trådarna.  
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Jag rekommenderar att du blockar din mandala för att få den slät och fin. 

#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 


