Sunflower Mandala CAL - parte 2
14. Cor 3. Comece com o *PIPOCA nos espaços das 2 corr da 12a carreira junto com o de 3
corr da 13a carreira, 2corr, 5 pb, (1 pb, 2corr, 1 pb) no próximo pt (o segundo pa de 3 no
mesmo pt), 5 pb, 2 corr*. (12 PIPOCA, 144 pb, 72 corr)
15. Cor 1. Comece no corr -sp antes do PIPOCA. *2pa.mpfj com o primeiro pa no corr -sp
antes do PIPOCA e o segundo pa no corr -sp depois do PIPOCA, 8 corr, pule 6 pb, 1 pb no
corr-sp, 8 corr, pule 6 pb*. (12 2pa.mpfj, 12 pb, 192 corr)
16. Cor 3. Comece em qualquer corr -sp. Esta carreira somente é crochetada nos corr -sp’s.
*[3pa.mpfj no corr -sp, 3 corr] 3 x, pule 2pa.mpfj /pb*. (72 3pa.mpfj, 216 corr)
17. Pbx no corr -sp, *[3pa.mpfj no corr -sp, 3 corr, pule 3pa.mpfj] 2 x, 1 pb no corr-sp, 3 corr,
pule 3pa.mpfj*. (48 3pa.mpfj , 24 pb, 216 corr-sp)
18. Pbx no corr -sp, *3pa.mpfj no corr -sp, 3 corr, pule 3pa.mpfj, 1 pb no corr -sp, 3 corr, pule
pb, 1 pb no corr -sp, 3 corr, pule 3pa.mpfj*. (24 x 3pa.mpfj, 48 pb, 216 corr-sp)
19. Cor 1. Comece no corr -sp entre dois pb. *(1 pa, 1 corr) 4 x no corr -sp, 1 pa no mesmo
corr -sp, 3 corr, pule pb + corr -sp, 1 Pbrpf em volta do 3pa.mpfj, 3 corr, pule corr –sp + pb*.
(120 pa, 24 Pbrpf, 96 corr-sp, 144 corr-sp)
20. Cor 2. Comece no primeiro pa do grupo. *[1 Parpt, 1 pa no corr-sp] 4 x, 1 Parpt no
próximo pa,1 corr, 2pa.mpfj com o primeiro pa no corr -sp antes do Pbrpf e o segundo pa no
corr -sp depois do Pbrpf, corr 1*. (120 Parpt, 96 pa, 24 2pa.mpfj , 48 corr-sp)
21. *2 pa no primeiro Parpt, 7 pa, 2 pa no ultimo Parpt, 1 corr, pule corr-sp+ 2pa.mpfj +
corr-sp*. (264 pa, 24 corr-sp)
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Medidas depois da parte 2 da minha Sunflower mandala
Catona 34 cm (não blocada)
Whirl 29 cm (não blocada)
Sweet Treat 24 cm (não blocada)
#annavirkpanna #sunflowermandalacal
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