Sunflower mandala CAL - del 7
50. Färg 1. Börja om första st i en grupp med relstb. *11 relstb, 1 lm, hö lmb+1 st, 2 st tills
(första st i första 1-lmb och andra st i andra 1-lmb), 1 lm, hö 1 st+lmb*.
(528 relstb, 48x2 st tills, 96 1-lmb)
51. *11 st, 1 lm, pop i 2 st tills, 1 lm*. (528 st, 48 pop, 96x1-lmb)
52. Färg 2. Börja i första st av elva i en grupp. *2 st tills över de första två st, 1 lm, 2 st tills
över nästa två st, 3 lm, 3 st tills över nästa tre st, 3 lm, 2 st tills över nästa två st, 1 lm, 2 st
tills över de sista två st, 1 lm, 2 st tills (första st i lmb före pop och andra st i lmb efter pop), 1
lm*. (240x2 st tills, 48x3 st tills, 96 3-lmb, 192 1-lmb)

Har du garn över så har jag gjort ett extra avslutningsvarv här nedan (jag använde färg 2 med
Catona);
53. *1 fm i 2 st tills, 1 lm, 1 fm i nästa 2 st tills, 1 lm, 1 fm i 3-lmb, 1 lm, (1 fm, pic, 1 fm) i 3 st
tills, 1 lm, 1 fm i 3-lmb, 1 lm, 1 fm i 2 st tills, 1 lm, 1 fm i nästa 2 st tills, 1 lm, 1 fm i lmb, pic,
hö 2 st tills, 1 fm i lmb, 1 lm*.
(480 fm, 96 pic, 432 1-lmb)
Pic - picot; 3 lm, sm i första lm.
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Efter sjunde och sista delen av min Sunflower mandala mäter den;
Catona: 100 cm (blockad)
Whirl 89 cm (blockad)
Sweet Treat 66 cm (blockad)
Fäst trådarna och blocka din färdiga mandala.
Njut av det du har skapat.
#annavirkpanna #sunflowermandalacal
<3 Tack så mycket för att du ville vara med på min CAL och virka mitt mönster! Anna <3
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