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Sida 1 

Cupcake Mandala 

Garn: Scheepjes Catona i 3 färger  
Virknål: 3 mm Clover Amour 
Storlek: ca 36 cm efter blockning 

Virktermer  

m - maska 
lm - luftmaska 
lmb - luftmaskbåge 
sm - smygmaska 
fm - fast maska 
hst - halvstolpe 
st - stolpe 
dst - dubbelstolpe 
bmb - bakre maskbågen 
hö - hoppa över 

fg - föregående 
v - varv

 

reldstb - relief dubbelstolpe bakifrån 
relstb - reliefstolpe bakifrån 
relfmb - relief fast maska bakifrån 
relhstfr - relief halvstolpe framifrån 
reldstfr - relief dubbelstolpe framifrån 

3 st tills - 3 stolpar virkas tillsammans om angivna maskor 
3 reldstfr tills - 3 relief dubbelstolpar virkas tillsammans om angivna maskor 
5 relstfr tills - 5 reliefstolpar virkas tillsammans om angivna maskor 
 
pop - popcorn; 4 st i samma m, ta bort öglan från virknålen, placera virknålen framifrån och 
bak i första stolpen, sätt tillbaka öglan på virknålen, omslag, dra igenom, stäng med 1 lm (lm 
räknas inte som en egen m) 
 
*-* - upprepas varvet ut om inget annat anges 
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Sida 2 

Bra att veta  

- Avsluta varven med en sm i första m om inget annat anges. 
- Fortsätt med samma färg tills en ny anges. 
- Första maskan görs som en stående maska, eller ersätt med luftmaskor; 1 lm = 1 fm, 

2 lm = 1 hst, 3 lm = 1 st, 4 lm = 1 dst 

Färgschema 

Färg 1 - Dark Ocean Green (391)       Färg 2 - Silverblue (528) Färg 3 - Old Lace (130) 

 

Mönster  

1. Färg 1. I en magisk ring virkas;  
*1 dst, 1 lm*, upprepa ytterligare 11 ggr.  
(12 dst, 12 1-lmb) 

2. Färg 2. Börja i valfri lmb.  
*2 st i lm, 1 reldstb om dst*.  
(24 st, 12 reldstb) 

3. Virkas i bmb.  
1 fm i varje m varvet runt.  
(36 fm) 

4. Färg 1. Börja i valfri fm.  
*1 fm, 4 lm, hö 1 m*.  
(18 fm, 18 4-lmb) 

5. Sm i lmb. 
*3 dst i lmb, 3 lm, 1 fm i nästa lmb, 3 lm*. 
(27 dst, 18 3-lmb, 9 fm) 

6. Färg 3. Börja i valfri fm. 
*pop i fm, 4 lm, relfmb om den mittersta dst av 3, 4 lm*. 
(9 pop, 18 4-lmb, 9 relfmb) 
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Sida 3 

7. Färg 2. Börja om valfritt pop. 
*relhstfr om pop, 4 hst om lmb, 3 reldstfr tills om de tre dst på v 5 (1 ”ben” om varje dst), 4 
hst om lmb*. 
(9x3 reldstfr tills, 9 relhstfr, 72 hst) 

8. Virkas i bmb. 
1 hst i varje m varvet runt. 
(90 hst) 

9. Färg 3.  
1 st i varje m varvet runt. 
(90 st) 

10. Färg 1. Börja i valfri m. 
*5 dst i samma m, 4 lm, hö 2 m, 1 fm i nästa m, 4 lm, hö 2 m* 
(75 dst, 30 4-lmb, 15 fm) 

11. Färg 2.Börja i valfri första dst av fem i en grupp. 
*(1 reldstb, 1 lm), upprepa (-) 3 ggr till, 1 reldstb om sista dst, 2 lm, pop i fm, 2 lm* 
(75 reldstb, 60 1-lmb, 15 pop, 30 2-lmb) 

12. Färg 3. Börja i 2-lmb före ett pop. För att underlätta på v 14 kan du sätta en markör i den 
tredje relstb i en grupp av relst och hst, (bara en gång). 
*1 fm i 2-lmb, hö pop, 1 fm i 2-lmb efter pop, (1 relstb om reldstb, 1 hst om 1-lmb), upprepa 
(-) 3 ggr till, 1 relstb om reldstb* 
(30 fm, 75 relstb, 60 hst) 

13. 1 fm i varje maska varvet runt. (165 fm) 

14. Färg 1. Börja om pop före relstb du markerade på v 12. Den andra fm av tre på detta varv 
kommer göras i maskan som är gjord i den markerade relstb. 
*reldstfr om pop på v 11, 3 lm, 1 reldstfr om samma pop, 5 lm, hö 4 fm, 3 fm (den mittersta 
av dessa görs i fm som är gjord i den tredje relstb), 5 lm, hö 4 m* 
(30 reldstfr, 45 fm, 15 3-lmb, 30 5-lmb) 

15. Färg 3. Börja i första fm av tre. 
*3 st tills över de tre fm, 3 lm, 1 fm i 5-lmb, 3 lm, pop i 3-lmb, 3 lm, 1 fm i 5-lmb, 3 lm* 
(15 x 3 st tills, 15 pop, 30 fm, 60 3-lmb) 
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Sida 4 

16. Färg 2. Börja om 3 st tills. 
*1 relstfr om 3 st tills, 3 lm, 1 relstb om fm, 3 lm, 1 relstfr om pop, 3 lm, 1 relstb om fm, 3 
lm* 
(30 relstfr, 30 relstb, 60 3-lmb) 

17. Varvet virkas endast i lmb på fg v, hoppa alltså över alla relst. 
3 st i varje lmb, varvet runt. 
(180 st) 

18. Virkas i bmb.  
1 fm i bmb på varje m varvet runt. 
(180 fm) 

19. Färg 1. Virkas mellan stolpgrupperna på v 17. Varv 18 blir inuti detta varv. Börja ovanför 
en relstb på v 15 (se var pilen pekar på bilden nedan). 
*5 st mellan stgr, 3 lm, hö 3 st, 1 fm mellan nästa stgr, 3 lm, hö 3 st* 
(150 st, 30 fm, 60 3-lmb) 

 

20. Första relst i första 5 relstfr tills-gruppen görs som 1 relfmfr+1 lm. 
*5 relstfr tills om de fem st i samma mellanrum, 8 lm, hö lmb+fm+lmb* 
(15 x 5 relstfr tills, 30 8-lmb) 

21. Färg 3. Börja i valfri lmb. 
*(1 fm, 2 hst, 2 st, 1 dst, 2 st, 2 hst, 1 fm) i lmb, hö relstfr tills* 
(60 fm, 120 hst, 120 st, 30 dst) 
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Sida 5 

22. Färg 2. Börja i första fm i en grupp. Virka fm i bmb. 
*11 fm i bmb, 1 relstfr om 5 relstfr tills på v 20* 
(330 fm, 30 relstfr) 

Klipp av garnet, fäst alla trådarna. Jag rekommenderar att du blockar din mandala lätt för 
bästa resultat. 

#annavirkpanna #cupcakemandala 

<3 Anna  

 


