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Sunflower Mandala CAL 

Version 1 
Garn: Scheepjes Catona i 3 färger (min väger 530 g när den är klar) 
Virknål: 3.0 mm Clover Amour 
Storlek: ca 100 cm efter blockning 

Version 2 
Garn: Scheepjes Whirl, färg Jade JimJam (1 garnkaka) 
Virknål: 3.0 mm Clover Amour 
Storlek: ca 89 cm efter blockning 

Version 3 
Garn: Scheepjes Maxi Sweet Treat i 3 färger (min väger 161 när den är klar) 
Virknål: 1.75 mm Clover Amour 
Storlek: ca 66 cm efter blockning 

 

Färgschema och garnåtgång 

 Färg 1 Färg 2 Färg 3 
Catona 408 - 4 nystan 130 - 4 nystan 257 - 4 nystan 

Sweet Treat 101 - 3 nystan 246 - 3 nystan 392 - 3 nystan 

Vänligen notera att garnåtgången är uträknad från min virkfasthet. Beroende på hur 
hårt/löst du virkar kan din garnåtgång komma att bli annorlunda. Likaså om du använder ett 
annat garn eller annan storlek på virknålen kommer garnåtgången bli annorlunda än vad 
som anges i mönstret. 
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Virktermer 

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

relfmfr - relief fast maska framifrån 
relhstfr - relief halvstolpe framifrån 
relstfr - reliefstolpe framifrån 
relstb - reliefstolpe bakifrån 
reldstfr - relief dubbelstolpe framifrån 
reldstb - relief dubbelstolpe bakifrån 
 
3 st tills - 3 stolpar virkas tillsammans över givna maskor/lmb 
2 st tills - 2 stolpar virkas tillsammans i samma lmb eller över givna maskor/lmb 
3 relstfr tills - 3 relief stolpar framifrån tillsammans om angivna maskor 

pop - popcorn; 5 st i samma m, ta bort öglan från nålen, placera virknålen framifrån i första 
st, sätt tillbaka öglan på virknålen, dra genom, stäng med 1 lm (lm räknas inte som en egen 
maska) 

*-* - upprepas varvet runt 
(-) - görs i samma m/lmb 
[-] - upprepas givet antal ggr 
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Bra att veta 

• Inledande maskor görs som stående maskor eller ersätts med luftmaskor; 
1 lm = 1 fm, 2 lm = 1 hst, 3 lm = 1 st 

• Avsluta varje varv med en sm i första maskan om inget annat anges. 

• Fortsätt med given färg till en ny anges. 

• Totalt antal maskor inom ( ) i slutet av varje varv. 

• Inledande 2 st tills görs; 2 lm + 1 st i angiven m. 

• Inledande 3 st tills görs; 2 lm + 2 st tills i angivna m. 

• Står inte maskorna nämnda på varvet ska de hoppas över. 

• Mönstret är skrivet för 3 olika färger, vill du göra mandalan i en garnkaka så behöver 
du oftast inte klippa av garnet utan kan göra smygmaskor till där nästa varv börjar vid 
färgbyten. 

• Använder du något annat garn än det som anges i mönstret kan garnåtgången bli 
annorlunda. 

• Mått och garnåtgång är uträknat från min virkfasthet, använder du annat garn, eller 
annan storlek på virknålen kan garnåtgång och storlek skilja sig från det som anges i 
mönstret, eftersom vi alla virkar olika hårt. 

 

 
Sunflower Mandala CAL 

- här virkad med Scheepjes Maxi Sweet Treat 
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