Sunflower mandala CAL - deel 7
50. Kleur 1. Begin rond eerste st in een groep met relst-a. *11 relst-a, 1 l, sla lb+1 st over, 2 st
sam (eerste st in eerste 1-lb en tweede st in tweede 1-lb), 1 l, sla 1 st+lb over*.
(528 relst-a, 48x2 st sam, 96 1-lb)
51. *11 st, 1 l, pop in 2 st sam, 1 l*. (528 st, 48 pop, 96x1-lb)
52. Kleur 2. Begin in eerste st van elf in een groep. *2 st sam over de eerste twee st, 1 l, 2 st
sam over de vlg twee st, 3 l, 3 st sam over de volgende drie st, 3 l, 2 st sam over de vlg twee
st, 1 l, 2 st sam over de laatste twee st, 1 l, 2 st sam (eerste st in lb voor de pop en tweede st
in lb na de pop), 1 l*. (240x2 st sam, 48x3 st sam, 96 3-lb, 192 1-lb)

Heb je garen over dan kun je een ekstra afsluitende toer maken, als hieronder (ik heb
daarvoor Kleur 2 van Catona gebruikt);
53. *1 v in 2 st sam, 1 l, 1 v in vlg 2 st sam, 1 l, 1 v in 3-lb, 1 l, (1 v, pic, 1 v) in 3 st sam, 1 l, 1 v
in 3-lb, 1 l, 1 v in 2 st sam, 1 l, 1 v in vlg 2 st sam, 1 l, 1 v in lb, pic, sla 2 st sam over, 1 v in lb,
1 l*. (480 v, 96 pic, 432 1-lb)
Pic - picot; 3 l, hv in eerste l.
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Na het zevende en laatste deel van mijn Sunflower mandala is de afmeting;
Catona: 100 cm (geblokt)
Whirl 89 cm (geblokt)
Sweet Treat cm (geblokt)
Geniet van wat je hebt gemaakt!
#annavirkpanna #sunflowermandalacal
<3 Dankjewel dat je mee wilde doen aan mijn CAL en mijn patroon wilde haken! Anna <3
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