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Tyrande 

 
STORLEK:  19 cm (28 cm med Scheepjes Catona, 3 mm Clover Amour virknål) 
 
GARN: Scheepjes Sweet Treat 
 
VIRKNÅL: 1,75 mm 
 
TILLBEHÖR: Sax, nål till att fästa trådar med. 
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VIRKTERMER 

lm - luftmaska 

m - maska 

fm – fastmaska 

sm – smygmaska 

lmb - luftmaskbåge 

hst – halvstolpe 

hö – hoppa över 

öh – överhoppade 

nä - nästa 

fg - föregående 

v-st – (1 st, 1 lm, 1 st) i samma m 

3 st tills - 3 st tillsammans i samma m 

2 st tills - 2 st tillsammans i samma m eller i angivna maskor 

puff - *Omslag, för ner nålen i angiven maska, hämta garnet och tillbaka genom 
maskan, dra upp öglan till höjden av en stolpe*, upprepa *-* tills du har 9 öglor på 
nålen, gör ett omslag, dra genom alla öglorna. Avsluta maskan med en lm. 

relfmfr - relieffastmaska framifrån. För att göra en relieffastmaska framifrån sticker 
du in nålen från framsidan till baksidan och drar garnet runt m. Avsluta fastmaskan 
som vanligt. 
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relhstfr - reliefhalvstolpe framifrån. För att göra en reliefhalvstolpe framifrån sticker 
du in nålen från framsidan till baksidan och drar garnet runt m. Avsluta halvstolpen 
som vanligt. 

relstfr – reliefstolpe framifrån. För att göra en reliefstolpe framifrån sticker du in 
nålen från framsidan till baksidan och drar garnet runt m. Avsluta stolpen som 
vanligt. 

2 relstfr tills - 2 reliefstolpar framifrån tillsammans om angivna maskor. 

 

BRA ATT VETA:  

- Avsluta varje varv med en sm i första m. 

- Totalt antal maskor inom ( ) sist på varvet. 

 

FÄRGSCHEMA 

Färg 1: Lila nr 394 

Färg 2: Vit nr 105 

Färg 3: Rosa nr 409 

Färg 4: Vintage rosa nr 776 

Färg 5: Ljus aprikos nr 264 

MÖNSTER 

Varv 1: {Färg 1} 12 st i en magisk ring. (12 st) 

Varv 2: {Färg 2} *3 st tills, 2 lm*. (12 3 st tills, 12 lmb) 

Varv 3: {Färg 3} *puff i en 3 st tills, 3 lm*. (12 puff, 12 lmb) 

Varv 4: {Färg 4} *fm i puff, v-st i 2 lmb från v 2*. (12 fm, 12 v-st) 
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Varv 5: {Färg 3} *fm i v-st, (4 st, 1 lm, 4 st) i nä v-st*. (12 fm, 48 st, 6 lmb) 

 Varv 6: {Färg 1} Börja i en lmb *v-st i lmb, 1 st mellan varje m fram till nä lmb*. (6 v-
st, 48 st, 6 lm)  

Varv 7: {Färg 5} Börja i en lmb *v-st i lmb, {(1 lm, 2 st tills) mellan m på fg varv} 
upprepa {-} 2 gånger, 2 st tills, där första ”benet” är mellan nä 2 st, hö 2 m och gör det 
andra ”benet” på 2 st tills i det mellanrummet, {(2 st tills, 1 lm)} upprepa {-} 2 
gånger*. (6 v-st, 42 2 st tills, 36 lmb) 

Varv 8: {Färg 1} Börja i en ”spets lmb”, *(1 fm, 1 lm, 1 fm) i lmb, relfmfr, 1 lm, relfmfr, 
1 lm, relhstfr, 1 lm, relstfr, 1 lm, relstfr om nä 2 st tills, 1 lm, relstfr, 1 lm, relhstfr, 1 
lm, relfmfr, 1 lm, relfmfr*. (12 fm, 54 lmb, 24 relfmfr, 12 relhstfr, 18 relstfr) 

Varv 9: {Färg 4} Börja i den första fm i en spets, *3 fm, 3 hst, 11 st, 3 hst*. (18 fm, 36 
hst, 66 st) 

Varv 10: {Färg 3} Börja i valfri m, *1 fm i varje m*. (120 fm) 

Varv 11: {Färg 1} Börja i valfri m, *(1 st, 2 lm, 1 st), hö 2 m*. (80 st, 40 lmb) 

Varv 12: {Färg 2} Börja i en lmb, *(puff, 2 lm) i varje lmb*. (40 puff, 40 lmb) 

Varv 13: {Färg 1} Börja mellan två puffar. Virka om mellanrummet mellan stolparna 
på varv 11. *(1 st, 2 lm, 1 st), hö puff*. (80 st, 40 lmb) 

Varv 14: {Färg 3} Börja i en 2 lmb, * 2 fm i lmb, hö 1 st, fm mellan nä 2 st, hö 1 st*. (120 
fm) 

Varv 15: {Färg 5} Börja i en fm ovanför en puff på v 13, *2 st tills i fm ovanför puffen, 
1 lm, 2 relstfr tills (om 1:a och 2:a benet i v-st från v 13), 1 lm*. (40 2 st tills, 40 2 relstfr 
tills, 80 lmb) 

Varv 16: {Färg 1} Börja i valfri 2 st tills, *(1 st, 2 lm, 1 st) i 2 st tills, 1 relstfr om 2 relstfr 
tills*. (80 st, 40 lmb, 40 relstfr) 

Varv 17: {Färg 2} Börja i valfri lmb, *puff, 2 lm, relstfr om relst, 2 lm*. (40 puff, 80 lmb, 
40 relstfr) 

Varv 18: {Färg 1} *relfmfr om puff, 1 lm, st i st på v 16, relfmfr om relst, st i st på v 16, 
1 lm*. (80 relfmfr, 80 st, 80 lmb) 
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Varv 19: {Färg 1} *1 fm i varje m/lmb men hö relfmfr gjorda om en puff*. (200 fm) 

Varv 20: {Färg 3} Börja mellan m gjorda ovanför en puff, *5 st mellan m ovanför en 
puff, hö 1 m, 2 sm hö 1 m*. (40 5 st grupper) 

Klipp av garnet och fäst trådarna – Blocka din mandala för ett vackert resultat. 

Trevlig Virkstund! 

Marie 💙 


