Sunflower mandala CAL - del 3
Efter varv 24 kan mandalan skåla sig men det rättar till sig varven efter.
22. Färg 1. Börja i första st av 11. *11 relstb, 1 reldstfr om 2 st tills på v 20*.
(264 relstb, 24 reldstfr)
23. 1 st i varje m varvet runt. (288 st)
24. Sm till andra st, *9 st, 1 lm, hö 1 st, 1 fm i nästa st (den som är gjord i reldstfr), 1 lm, hö 1
st*. (216 st, 24 fm, 48x1-lmb)
25. Sm till andra st, *7 st, 1 lm, hö 1 st+lmb, (1 st, 2 lm, 1 st) i fm, 1 lm, hö lmb+1 st*.
(216 st, 48x1-lmb, 24x2-lmb)
26. Sm till andra st, *5 st, 3 lm, hö 1 st+1-lmb+1 st, 1 fm i 2-lmb, 3 lm, hö 1 st+1-lmb+1 st*.
(120 st, 24 fm, 48x3-lmb)
27. Sm till andra st, *3 st, 3 lm, hö 1 st+3-lmb, (1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm,1 st) i fm, 3 lm, hö 3lmb+1 st*. (144 st, 48x1-lmb, 48x3-lmb)
28. Färg 3. Börja om 3 st. *3 relstfr tills om de tre st, 7 lm, hö 3-lmb, pop i 1-lmb, 2 lm, pop i
nästa 1-lmb, 7 lm, hö 3-lmb*. (48 pop, 24x3 relstfr tills, 24x2-lmb, 48x7-lmb)
29. Färg 2. Börja i en 7-lmb före ett pop. *6 st om 7-lmb, hö pop, 3 dst i 2-lmb, hö pop, 6 st
om 7-lmb, hö 3 relstfr tills*.
(288 st, 72 dst)

Klipp inte av garnet efter sista varvet, vi ska fortsätta med samma färg på nästa del.
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Efter del 3 mäter min Sunflower mandala;
Catona 48 cm (oblockad)
Whirl 43 cm (oblockad)
Sweet Treat 32 cm (oblockad)
#annavirkpanna #sunflowermandalacal
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