Sunflower mandala CAL - parte 1
1. Cor 1. Faça um anel mágico. 12 pa no anel Magico. (12 pa)
2. (1 pa, 1 corr, 1 pa) em cada ponto da carreira. (24 pa, 12 corr)
3. Cor 2. Começe no corr-sp. *3pa.mpfj no corr -sp, 2 corr, [Parpf no pa] x2, 2corr *.
(12 3pa.mpfj, 24 Parpf, 48 corr)
4. Cor 3. Começe no 3pa.mpfj. *1 Pbrpf em volta do 3pa.mpfj, 1 pb no corr -sp, [Parpf em
volta do pa] 2 x, 1 pb no corr -sp*. (12 Pbrpf, 24 pb, 24 Parpf)
5. Cor 1. *1 pb no Pbrpf, 1 mpa no pb, 1 pa no Parpf, 2 corr, 1 pa no próximo Parpf, 1 mpa no
pb*. (12 pb, 24 mpa, 24 pa, 24 corr)
6. Cor 1. Comece em qualquer corr -sp. *[1 pa, 1corr] 3 x, 1 pa no mesmo corr -sp, 1 pb no
pb *. (48 pa, 12 pb, 36 corr)
7. Cor 2. Comece em volta do primeiro pa do grupo. *[1 Parpf em volta do pa, 1 mpa no corr
-sp] 3 x, 1 Parpf em volta do pa, 2 corr, pule o pb *. (48 Parpf, 36 mpa, 24 corr)
8. *7 mpa, 2 corr, pule os corr-sp*. (84 mpa, 24 corr)
9. Cor 3. Comece em qualquer corr -sp.a. *PIPOCA nos corr-sp das 7a e 8a carreiras juntas, 5
corr, pule os proximos 3 pts, 1 pb no próximo pt, 5 corr, pule os proximos 3 pts*. (12
PIPOCA, 12 pb, 120 corr)
10. Cor 1. Comece no corr -sp antes do PIPOCA. *3 pa no corr -sp, 2pa.mpfj (com o primeiro
pa no corr -sp antes do PIPOCA e o segundo pa no corr -sp depois do PIPOCA), 3 pa no corr sp, 2pa.mpfj (com o primeiro pa no corr -sp antes do pb e o segundo pa no corr -sp depois
do pb)*. (24 2pa.mpfj, 72 pa)
11. Cor 3. Comece no primeiro pt da carreira anterior. *3 pb, 1 Padrpf em volta do PIPOCA,
pule o 2pa.mpfj, 3 pb, 1 Padrpf em volta do pb, pule o 2pa.mpfj *. (24 Padrpf, 72 pb)
12. Cor 2. Comece no pb depois do Padrpf em volta do pb. *1 pb, 1 mpa, 1 pa, 3 pa no
Padrpf, 1 pa, 1 mpa, 1 pb, 2corr, pule o Padrpf*. (24 pb, 24 mpa, 60 pa, 24 corr)
13. Cor 1. *2 pb, 1 mpa, 1 pa, 3 pa no próximo pt (o segundo pa de 3 no mesmo pt), 1 pa, 1
mpa, 2 pb, 3 corr, pule o corr -sp*. (48 pb, 24 mpa, 60 pa, 36 corr)
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Medidas depois da parte 1 da minha Sunflower mandala;
Catona 17,5 cm (não blocada)
Whirl 16 cm (não blocada)
Sweet Treat 13,5 cm (não blocada)
#annavirkpanna #sunflowermandalacal
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