Sunflower mandala CAL - deel 3
Na toer 24 kan de mandala gaan golven, maar dat wordt weer rechtgetrokken in de toeren
erna.
22. Kleur 1. Begin in eerste st av 11. *11 relst-a, 1 reldst-v rond 2 st sam van toer 20*.
(264 relst-a, 24 reldst-v)
23. 1 st in elke stk voor de gehele toer. (288 st)
24. hv tot tweede st, *9 st, 1 l, sla 1 st over, 1 v in vlg st (die in het reldst-v is gehaakt), 1 l, sla
1 st over*. (216 st, 24 v, 48x1-lb)
25. hv tot tweede st, *7 st, 1 l, sla 1 st+lb over, (1 st, 2 l, 1 st) in v, 1 l, sla lb+1 st over*.
(216 st, 48x1-lb, 24x2-lb)
26. hv tot tweede st, *5 st, 3 l, sla 1 st+1-lb+1 st over, 1 v in 2-lb, 3 l, sla 1 st+1-lb+1 st over*.
(120 st, 24 v, 48x3-lb)
27. hv tot tweede st, *3 st, 3 l, sla 1 st+3-lb over, (1 st, 1 l, 1 st, 1 l,1 st) in v, 3 l, sla 3-lb+1 st
over*. (144 st, 48x1-lb, 48x3-lb)
28. Kleur 3. Begin rond 3 st. *3 relst-v sam rond de drie st, 7 l, sla 3-lb over, pop in 1-lb, 2 l,
pop in vlg 1-lb, 7 l, sla 3-lb over*. (48 pop, 24x3 relst-v sam, 24x2-lb, 48x7-lb)
29. Kleur 2. Begin in en 7-lb voor een pop. *6 st rond 7-lb, sla pop over, 3 dst in 2-lb, sla pop
over, 6 st rond 7-lb, sla 3 relst-v sam over*. (288 st, 72 dst)

Knip de draad niet af na deze laatste toer, we gaan door met dezelfde kleur in het volgende
deel.
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Na deel 3 meet mijn Sunflower mandala;
Catona 48 cm (niet geblokt)
Whirl 43 cm (niet geblokt)
Sweet Treat 32 cm (niet geblokt)
#annavirkpanna #sunflowermandalacal
<3 Anna
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