Let it be mandala by Frostvirka Ellinor Widéen
Garn: 4 olika färger har använts i originalet. Ca 7 nystan Katia Capri eller 5 nystan Sunkissed
från favoritgarner.se Garnmängd varierar beroende på virkfasthet.
I Capri behöver du mer än 1 nystan av färg A, B och C, ett nystan räcker till färg D. I Sunkissed
behöver du 2 nystan av färg B och 1 nystan av de övriga färgerna. Originalets färgnummer i
Sunkissed är A=20 B=09 C=02 D=13
I Capri A=82100 B=82169 C=82050. D=82083 (bild i slutet av mönstret)
Nål: ca 3,0
Storlek: ca 60 cm i diameter
•

Det som står inom parentes ska göras så många gånger som anges direkt efter parentesen
t.ex. x 4.
• Om du fortsätter med samma färg som tidigare varv så görs den första st på det nya varvet
av 3 lm.
• Om du har frågor angående mönstret, välkommen att höra av dig till frostvirka@gmail.com

Förkortningar:
Fm – fast maska
Lm – luftmaska
Sm – smygmaska
Mb – maskbåge
Lmb – luftmaskbåge
1lmb – luftmaskbåge som består av 1 lm
2lmb - luftmaskbåge som består av 2 lm
St – stolpe
Dst - dubbelstolpe
Hst – halvstolpe
Rel fm fr – relief fast maska framifrån
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Rel st fr – reliefstolpe framifrån
Rel st bak – reliefstolpe bakifrån
2 st tills - Virka 2 st, men gör inte sista genomdraget på st utan behåll m på nålen, omslag och dra
igenom alla m på nålen.
3 st tills - Virka 3 st, men gör inte sista genomdraget på st utan behåll m på nålen, omslag och dra
igenom alla m på nålen.
2 rel st fr tills – 2 reliefstolpar framifrån tillsammans, Virka 2 rel st fr, men gör inte sista genomdraget
på rel st utan behåll m på nålen, omslag och dra igenom alla m på nålen.
2 rel dst fr tills – 2 relief dubbelstolpar framifrån tillsammans, Virka 2 rel dst fr, men gör inte sista
genomdraget på rel dst utan behåll m på nålen, omslag och dra igenom alla m på nålen.
Puffm – puffmaska. Gör ett omslag om nålen, stick ner nålen på angivet ställe och dra upp så att du
har 3 m på nålen, gör ett nytt omslag och dra igenom, upprepa tills du har 9 m på nålen, gör ett
omslag och dra igenom 8 m. Gör ett nytt omslag och dra igenom de återstående m på nålen.
Hö – hoppa över
Start: Med färg A, gör en lm-ring av 5 lm, sm i 5:e lm från nålen.
Varv 1: Färg A, 3 lm, 2 st tills om ringen, (3 lm 3 st tills om ringen) x 5, 3 lm, sm i 2 st tills. 6 stycken 3
st tills, 6 lmb
Varv 2: Färg B, (3 st tills + 2 lm + 3 st tills om lmb, 2 lm, hö 3 st tills) x 6, sm i 3 st tills. 12 stycken 3 st
tills, 12 lmb

Varv 3: Färg C, (4 dst om lmb, hö 3 st tills) x 12, sm i första dst, 48 dst
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Varv 4: Färg A, (1 st i bakre mb på var och en av de två första dst i en grupp av fyra, lm, 1 st i bakre
mb på var och en av följande 2 dst) x 12, sm i första st. 48 st, 12 lmb

Varv 5: Färg D, (1 fm i var och en av de två första st i en grupp av 4, 2 rel dst fr tills om de två dst
nedanför på varv 3, 1 fm i var och en av de två följande st, fm om lmb) upprepas varvet runt, sm i
första fm. 12 rel dst fr tills, 60 fm

Varv 6: Färg B, fm i fm före 2 rel dst tills, lm, hö 2 rel dst tills (fm, lm, hö m) upprepas varvet runt, sm i
första fm. 36 fm, 36 lmb
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Varv 7: Färg A, (fm + lm + fm om lmb ovanför 2 rel dst tills, lm, hö fm, fm om lmb, lm, hö fm, fm om
lmb, lm, hö fm) upprepas varvet runt, sm i första fm. 48 fm, 48 lmb

Varv 8: Färg B, *fm + lm + fm om lmb ovanför 2 rel dst tills, lm (hö fm, fm om lmb, lm) x 3, hö fm,
upprepa från * varvet runt, sm i första fm. 60 fm, 60 lmb
Varv 9: Färg A, som varv 8, men parentesen upprepas 4 ggr istället för 3. 72 fm, 72 lmb
Varv 10: Färg D, (fm om lmb ovanför 2 rel dst tills, hö fm, fm om lmb, hst i bakre mb på fm, hst om
lmb, hst i bakre mb på fm, hst om lmb, hst i bakre mb på fm, hst om lmb, hst i bakre mb på fm, fm
om lmb, hö fm) x 12, sm i första fm. 84 hst, 36 fm

Varv 11: Färg C, 1 st i bakre mb på varje m varvet runt, sm i första st. 120 st
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Varv 12: Färg B, 1 fm i bakre mb på varje m varvet runt. 120 fm
Varv 13: Färg A, 1 fm i bakre mb på varje m varvet runt. 120 fm
Varv 14: Färg A, (3 st tills + 2 lm + 3 st tills i samma m, 2 lm, hö 4 m) upprepas varvet runt, sm i första
3 st tills. 24 stycken 3 st tills + 2 lm + 3 st tills med lmb emellan

Varv 15: Färg B, ( 3 st tills + 2 lm + 3 st tills om 2lmb mellan två stycken 3 st tills, hö 3 st tills, st + 2 lm
+ st om lmb, hö 3 st tills) upprepas varvet runt, sm i första 3 st tills. 24 stycken 3 st tills + 2 lm + 3 st
tills, 24 stycken st + 2 lm + st
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Varv 16: Färg B, sm till lmb, (st + 2 lm + st om lmb, hö 3 st tills och st, 3 st tills + 2 lm + 3 st tills om
lmb, hö st och 3 st tills) upprepas varvet runt, sm i första st. 24 stycken 3 st tills + 2 lm + 3 st tills, 24
stycken st + 2 lm + st

Varv 17: Färg C, 4 dst om varje lmb varvet runt. 192 dst

Varv 18: Färg A, 1 hst i bakre mb på varje dst varvet runt. 192 hst
Varv 19: Färg D, (1 fm i var och en av 4 hst som är gjorda i en grupp av 4 dst på varv 17, 2 rel dst fr
tills om den sista dst i gruppen och om den första dst i nästa grupp) upprepas varvet runt, sm i första
fm. 192 fm och 48 stycken 2 rel dst fr tills.

Varv 20: Färg B, (Fm, lm, hö m) upprepas varvet runt, sm i första fm. 120 fm, 120 lmb.
Varv 21: Färg A, (fm om lmb, lm, hö fm) upprepas varvet runt, sm i första fm. 120 fm, 120 lmb.
Varv 22: Färg B, (fm om lmb, lm, hö fm) upprepas varvet runt, sm i första fm. 120 fm, 120 lmb.
Varv 23: Färg A, (fm om lmb, lm, hö fm) upprepas varvet runt, sm i första fm. 120 fm, 120 lmb.
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Varv 24: Färg B, (fm om lmb, lm, hö fm) upprepas varvet runt, sm i första fm. 120 fm, 120 lmb.

Varv 25: Färg D, (st om lmb, hst i bakre mb på fm) upprepas varvet runt, sm i första st. 120 st och 120
hst

Varv 26: Färg C, 1 st i bakre mb på varje m varvet runt, sm i första st. 240 st
Varv 27: Färg B, 1 fm i bakre mb på varje m varvet runt, sm i första fm. 240 fm
Varv 28: Färg B, 1 fm i varje m varvet runt, sm i första fm. 240 fm
Varv 29: Färg A, 1 fm i bakre mb på varje m varvet runt, sm i första fm. 240 fm
Varv 30: Färg A, (3 st tills i samma m, 4 lm, hö 3 m) upprepas varvet runt, sm i 3 st tills. 60 stycken 3
st tills och 60 lmb
Varv 31: Färg B, (3 st tills + 3 lm + 3 st tills om lmb, 2 lm, hö 3 st tills) upprepas varvet runt, sm i 3 st
tills. 60 stycken 3 st tills och 60 lmb
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Varv 32: Färg B, sm till lmb, (3 st tills + 3 lm + 3 st tills om lmb, 2 lm, hö 3 st tills + 2 lm + 3 st tills, st +
3 lm + st om lmb, 2 lm, hö 3 st tills + 2 lm + 3 st tills) upprepas varvet runt, sm i 3 st tills. 30 stycken
st + 3 lm + st och 30 stycken 3 st tills + 3 lm + 3 st tills

Varv 33: Färg B, sm till lmb, (st + 3 lm + st om lmb, 2 lm, hö 3 st tills + 2 lm + st, 3 st tills + 3 lm + 3 st
tills om lmb, 2 lm, hö st + 2 lm+ 3 st tills) upprepas varvet runt, sm i st. 30 stycken st + 3 lm + st och
30 stycken 3 st tills + 3 lm + 3 st tills med lmb emellan
Varv 34: Färg C, (3 st tills + 3 lm + 3 st tills om lmb mellan två st, 2 lm, hö st + lmb + 3 st tills, st + 3 lm
+ st om lmb, 2 lm, hö 3 st tills + lmb + st) upprepas varvet runt, sm i 3 st tills. 30 stycken st + 3 lm + st
och 30 stycken 3 st tills + 3 lm + 3 st tills med lmb emellan

Varv 35: Färg C, sm till lmb, (st + 3 lm + st om lmb, lm, hö 3 st tills, st om lmb, lm, hö st, 3 st tills + 3
lm + 3 st tills om lmb, lm, hö st, st om lmb, lm, hö 3 st tills) upprepas varvet runt. 30 stycken st + 3 lm
+ st, 30 stycken 3 st tills + 3 lm + 3 st tills och 60 st med lmb emellan
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Varv 36: Färg C, sm till lmb, (3 st tills + 3 lm + 3 st tills om lmb, lm, hö st, st i st, lm, hö 3 st tills, st + 3
lm + st om lmb, lm, hö 3 st tills, st i st, lm, hö st) upprepas varvet runt, sm i 3 st tills. 30 stycken st + 3
lm + st, 30 stycken 3 st tills + 3 lm + 3 st tills och 60 st med lmb emellan
Varv 37: Färg C, sm till lmb, (st + 3 lm + st om lmb, hö 3 st tills, st + 2 lm + st i st, hö st, 3 st tills + 3 lm
+ 3 st tills om lmb, hö st, st + 2 lm + st i st, hö 3 st tills) upprepas varvet runt, sm i st. 30 stycken st + 3
lm + st, 30 stycken 3 st tills + 3 lm + 3 st tills och 60 stycken st + 2 lm + st

Varv 38: Färg D, (5 st om 3lmb mellan två st, hö 2 st, fm om 2lmb, hö st + 3 st tills, 5 st om 3lmb, hö 3
st tills + st, fm om 2lmb, hö 2 st) upprepas varvet runt, sm i st. 60 grupper med 5 st och 60 fm

Varv 39: Färg A, (rel st bak om 5 st, rel fm fr om fm) upprepas varvet runt, sm i rel st. 60 grupper med
5 rel st och 60 rel fm
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Varv 40: Färg B, alla hst och st görs i bakre mb
(1 hst i den första av 5 rel st, 1 st i var och en av följande 3 rel st, hst, lm, puff i rel fm, lm) upprepas
varvet runt, sm i hst. 180 st, 120 hst och 60 puffm.

Fäst alla trådar och blocka den för att den ska bli riktigt fin och slät.

Första utkastet av Let it be gjord i Capri. Efter att den blev färdig har mönstret justerats och därför
stämmer inte maskantalet på den här bilden i Capri med mönstrets, som är gjord i Sunkissed.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Denna design är skapad av Frostvirka i samarbete med Favoritgarner & Gicona.
Länk till mer inspiration från Frostvirka: www.frostvirka.com
Använd gärna hashtag #frostvirka om du virkat mönstret och postar bilder i sociala medier.
Facebook & Instagram: @frostvirka
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