Sunflower mandala CAL - deel 1
1. Kleur 1. 12 st in een magische ring. (12 st)
2. (1 st, 1 l, 1 st) in elke stk in de gehele toer. (24 st, 12x1-lb)
3. Kleur 2. Begin in een lb. *3 st sam in lb, 2 l, 2 relst-a, 2 l*. (12x 3 st sam, 24 relst-a, 24x2-lb)
4. Kleur 3. Begin rond willekeurige 3 st sam. *1 relv-v rond 3 st sam, 1 v in lb, 2 relst-a, 1 v in
lb*. (12 relv-v, 24 v, 24 relst-a)
5. 1 l, *1 v in relv-v, 1 hst in v, 1 st in relst-a, 2 l, 1 st in vlg relst-a, 1 hst in v*.
(12 v, 24 hst, 24 st, 12x2-lb)
6. Kleur 1. Begin in willekeurig lb. *[1 st, 1 l] 3 keer, 1 st in hetzelfde lb, 1 v in v*.
(48 st, 12 v, 36x1-lb)
7. Kleur 2. Begin in eerste st in een groepje. *[1 relst-a rond st, 1 hst in lb] 3 keer, 1 relst-a
rond st, 2 l, sla v over*. (48 relst-a, 36 hst, 12x2-lb)
8. *7 hst, 2 l, sla lb over*. (84 hst, 12x2-lb)
9. Kleur 3. Begin rond willekeurig lb. *pop rond zowel 2-lb van toer 8 en 2-lb van toer 7, 5 l,
sla 3 stk over, 1 v in vlg stk, 5 l, sla 3 stk over*. (12 pop, 12 v, 24x5-lb)
10. Kleur 1. Begin in lb voor een pop. *3 st in lb, 2 st sam met eerste st in lb voor een pop en
tweede st in lb na pop, 3 st in lb, 2 st sam met eerste st in lb voor een v en tweede st in lb na
v*. (24x2 st sam, 72 st)
11. Kleur 3. Begin in eerste stk van vorige toer. *3 v, 1 reldst-v rond pop, sla 2 st sam, 3 v, 1
reldst-v rond v, sla 2 st sam over*. (24 reldstfr, 72 v)
12. Kleur 2. Begin in v na reldst-v rond v. *1 v, 1 hst, 1 st, 3 st in reldst-v, 1 st, 1 hst, 1 v, 2 l,
sla reldst-v over*. (24 v, 24 hst, 60 st, 12x2-lb)
13. 1 l, *2 v, 1 hst, 1 st, 3 st in vlg stk (de middelste st van drie in dezelfde stk), 1 st, 1 hst, 2 v,
3 l, sla lb over*. (48 v, 24 hst, 60 st, 12x3-lb)
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Na deel 1 meet mijn Sunflower mandala;
Catona 17,5 cm
Whirl 16 cm
Sweet Treat 13,5 cm
#annavirkpanna #sunflowermandalacal
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