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Flower Mandala 
Design by myDIY.se 

 
Storlek: 25 cm. 
Virknål: 3 mm 
Garn: Scheepjes Catona, färgerna 
jag använt är 164, 384, 201, 128, 
261 och 146. 
 
Förkortningar: 
m – maska 
lm – luftmaska 
sm – smygmaska 
fm – fastmaska 
hst – halvstolpe 
st – stolpe 
lm-båge – luftmaskbåge 
hö – hoppa över 
*-* - upprepa det som står mellan * 
 
Specialmaskor: 
2 st ihop – omslag, hämta, drag igenom 1 ögla, omslag, hämta, drag igenom 1 ögla, 
omslag, drag igenom resterande öglor. 
kluster - omslag, hämta, drag igenom 1 ögla, omslag, hämta, drag igenom 1 ögla, 
omslag, hämta, drag igenom 1 ögla, omslag, hämta, drag igenom 1 ögla, omslag, 
hämta, drag igenom 1 ögla, omslag, drag igenom resterande öglor. 
 
OBS! Varje varv avslutas med en sm i första maskan.  
OBS! Varje varv som börjar med en fm ersätts med en stående fm, varje varv som 
börjar med en hst ersätts med 2 lm och varje varv som börjar med en st ersätts med 3 
lm eller en stående st.  

 Flower Mandala av Anna 

Virkpanna, besök hennes 

blogg 

www.annavirkpanna.com 

för massor av inspiration 
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Mönster  

Virka 6 lm och slut till en ring med en sm. 
Varv 1: Virka 12 fm om ringen (12 fm). 
Varv 2: Virka *2 st ihop över två maskor, 
3 lm*, upprepa *-* 5 ggr till (6 st ihop, 18 
lm). 
Varv 3: Om *lm-bågen virkas 4 st, 1 lm, 
hö 1 m*, upprepa *-* 5 ggr till (24 st, 6 
lm). 
Varv 4: Börja i valfri m, *virka [1 st, 2 
lm, 1 st] i samma m, hö 1 m*, upprepa *-* 
14 ggr till (30 st, 30 lm). 
Varv 5: I *lm-bågen virkas 1 kluster, 4 
lm, hö 2 m*, upprepa *-* 14 ggr till (15 
kluster, 60 lm). 
Varv 6: Virka 6 fm om varje lm-båge (90 
fm). 
Varv 7: Virka *1 st, 1 lm, hö 1 m*, upprepa *-* 44 ggr till (45 st, 45 lm). 
Varv 8: Virka 1 fm i varje m (90 fm). 
Varv 9: Virka *1 hst, 2 lm, hö 1 m*, upprepa *-* 44 ggr till (45 hst, 90 lm). 
Varv 10: Virka 3 st i varje lm-båge (135 st). 
Varv 11: Virka *[1 st, 2 lm, 1 st] i samma m, hö 2 m*, upprepa *-* 44 ggr till (90 st, 
90 lm). 
Varv 12: I *lm-bågen virkas 1 kluster, 3 lm, hö 2 m*, upprepa *-* 44 ggr till (45 
kluster, 135 lm). 
Varv 13: Virka 4 fm om varje lm-båge (180 fm). 
Varv 14: Virka *1 st, 1 lm, hö 1 m*, upprepa *-* 89 ggr till (90 st, 90 lm). 
Varv 15: Virka 3 st i varannan lm-båge (136 st). 
Varv 16: Virka 1 fm i varje m (136 fm). 
Varv 17: Virka 1 fm, *hö 1 m, 5 st i nästa m, hö 1 m, 1 fm*, upprepa *-* 33 ggr till (170 
st, 34 fm). 
  
Klipp av och fäst alla ändar. 
Spänn upp/blocka duken och blöt den lite för att få bättre form på den. 
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