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Sunflower mandala CAL - parte 3 

A mandala poderá ficar ondulada após a carreira 24, mas isso vai se resolver com o 

crescimento da mandala. 

22. Cor 1. Comece no primeiro pa de 11. *11 Parpt, 1 Padrpf em volta do 2pa.mpfj da 

carreira 20*. (264 Parpt, 24 Padrpf) 

 

23. 1 pa em cada ponto da carreira. (288 pa) 

 

24. Pbx no segundo pa. *9 pa, 1corr, pule 1 pa, 1 pb no próximo pa (o primeiro do Padrpf), 

1corr, pule 1 pa*. (216 pa, 24 pb, 48 corr-sp) 

 

25. Pbx no segundo pa. *7 pa, 1corr, pule 1 pa + corr -sp, (1 pa, 2corr, 1 pa) no pb, 1corr, 

pule corr -sp + 1 pa*. (216 pa, 72 corr-sp) 

 

26. Pbx no segundo pa. *5 pa, 3 corr, pule 1 pa + corr-sp + 1 pa, 1 pb no corr-sp, 3 corr, pule 

1 pa+corr-sp+1 pa*. (120 pa, 24 pb, 144 corr-sp) 

 

27. Pbx no segundo pa. *3 pa, 3 corr, pule 1 pa+corr-sp, (1 pa, 1 corr, 1 pa, 1 corr,1 pa) no 

pb, 3 corr, pule corr-sp+1 pa*. (144 pa, 192 corr-sp) 

 

28. Cor 3. Comece com *3pa.mpfj.pf nos 3pa, 7 corr, pule corr-sp, PIPOCA no corr-sp, 

2corr, PIPOCA no corr-sp, 7 corr, pule corr-sp*. (48 PIPOCA, 24 3pa.mpfj.pf, 384 corr-sp) 

 

29. Cor 2 - Comece no corr-sp antes do PIPOCA. *6 pa no corr-sp, pule PIPOCA, 3 pad no 

corr-sp, pule PIPOCA, 6 pa no corr-sp, pule 3pa.mpfj.pf*. (288 pa, 72 pad) 

 

Não corte o fio depois desta última carreira, voce continuará com esta cor na próxima parte.  
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Medidas depois da parte 3 da minha Sunflower mandala: 

Catona 48 cm (não blocada) 

Whirl 43 cm (não blocada) 

Sweet Treat 32 cm (não blocada) 

 

#annavirkpanna #sunflowermandalacal 
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