
Copyright:  Helen Shrimpton, 2015.   

All rights reserved. 

By:  Helen at www.crystalsandcrochet.com 

 

Mandala Madness Del 1 

Välkommen till det som ska komma att bli en otrolig resa tillsammans.  

Okej, är du redo??  Då kör vi… 

 

Början på vår resa tillsammans börjar med en blomma som försiktigt öppnar upp sig 

som kronbladen likt en Lotus. I forntida Egypten symboliserade Lotusen solen och 

skapelsen. Så låt oss skapa tillsammans ♥ 

♥ Material och färger  

I denna handledning använder jag mig av Scheepjes Merino Soft och en 4mm 

Clover Amour virknål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska termer kommer att användas genom hela mönstret. 
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Del 1  

Förkortningar 

m Maska, maskor hst Halvstolpe fmb Främre maskbåge 

V Varv st Stolpe  bmb Bakre maskbåge  

lmb luftmaskbåge dst  Dubbelstolpe Rel.fram Relief framifrån 

sm Smygmaska 3dst Trippelstolpe Rel.bak Relief bakifrån 

fm Fastmaska 4dst Fyrdubbelstolpe hö Hoppa över  

[ ]Ledtrådar: Skrivs i kursivt och med lila färg.  Dom finns där som hjälp och guide 

för att  förhoppningsvis göra livet lite enklare, särskilt för nybörjare.  

Referenser till bilder [Bild] med respektive figur nummer.  

Referenser till varv [varv]med respektive varvnummer.  

 

* * Repetera instruktioner mellan asterisker det antal gånger som specificeras. Detta 

är normalt en repetition för ett helt virkat varv och kommer bestå av flertalet 

instruktioner.  

 

() Repetera instruktioner mellan parenteser det antal gånger som specificeras. Detta 

är ett mindre antal repetitioner.  

 

Specialmaskor 

Vikmaska: Ta nålen i bmb av nästa dst och i nästa bmb av samma maska i 

föregående varv på baksidan av arbetet, gör ett omslag och dra igenom 2m, 

omslag och dra igenom 2 m.  

Picot: 3 lm, sm genom maskan innan för sluta. 

Popcornmaska: Gör 5 st i samma m, ta ut nålen från m och sätt in från framsidan 

till baksidan av den 1a stolpen och sedan i den tappade m och dra igenom. 1 lm för 

att sluta, denna lm räkas ej som en maska i någon av de kedjor du ska göra efter 

popcornmaskan. För att göra en startpopcorn i början på ett varv börja helt enkelt 

med en stående st eller 3lm som din första st.  
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dst kluster:  

Gör 2 omslag om nålen, placera nålen i indikerad maska eller utrymme, gör ett 

omslag och dra igenom 2m 2 gånger (2m kvar på nålen), gör två omslag, placera 

nålen i samma maska eller utrymme, gör ett omslag och dra igenom 2m två gånger 

(3m kvar på nålen), gör 2 omslag och placera nålen i samma maska eller utrymme, 

gör ett omslag och dra igenom 2m 2 gånger (4m kvar på nålen), gör ett omslag och 

dra igenom alla 4m.  

Start dst kluster: Gör en stående dst men avsluta ej det sista omslaget och dra 

igenom 2m. Med 2m kvar på nålen gör två omslag, placera nålen i samma maska 

eller utrymme och gör ett omslag och dra genom 2m 2 gånger (3m kvar på nålen) 

Gör två omslag, placera nålen i samma maska eller utrymme, gör ett omslag och dra 

igenom 2 m två gånger (4 m på nålen), omslag och dra igenom 4.                     

    

 

1. Börja med en magisk ring och gör 16 fm i ringen.  

Slut varvet med en sm i den första maskan.  

Maskantal: 16 fm.  
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2. 3 lm [räknas som 1st], st i samma m, (2lm, hö nästa m, 2st i nästa m) x7, 2 lm. 

Slut varvet med en sm i toppen på de 3lm, fäst garnet.  

Maskantal: 16 st, 8 2-lmb. 
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Ledtråd: För att lära er hur man gör en perfekt Picot gå till “tutorials” på min 

websida.  

 

3. Arbeta framför varv 2 och ENDAST i de fasta maskor som hoppades över i varv 1. 

Gör en stående fm, 3 lm, och sm genom fm för att skapa en picot. [Bild 1,2,3] *fm i 

nästa maska som hoppades över, 3 lm, sm i första fm för att skapa en picot*.  

 

Upprepa mellan * till * 6 gånger till.  

Slut varvet med sm i den första stående fm, klipp av garnet och dra trådarna till 

baksidan och fäst dessa. Maskantal: 8 fm med picot.  
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4. Gör en start popcorn i 2:a st i någon av maskparen från [Varv 2], *3 lm, hö 2-lmb, 

hö nästa m, gör en popcorn i nästa m*.  

 

Upprepa från * till* 6 gånger till, 3 lm. Slut varvet med sm i den första 

popcornmaskan. Klipp garnet och fäst ändarna.  

Maskantal: 8 popcorn, 8 3-lmb. 

 

5. Börja med en stående fm som går över de båda 2-lmb från [Varv 2 och 4], *I 

nästa 2-lmb gör 7 dst, [se till att popcornmaskorna är framför dina maskor och att 

du arbetar över båda kedjorna], [Bild 2], fm i nästa 2-lmb*. 

 

Repetera från * till * 3 gånger till, utelämna sista fm. Slut varvet med sm till den 

första stående fm, klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal: 4 fm, 4 snäckor med 7 dst.  
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6. Börja i någon fm från tidigare varv med en stående dst, gör 4 dst i samma m, 3 

lm och sm till toppen av dst för att skapa en picot [Bild 3], gör ytterligare 4 dst i 

samma m.  

 

*2 lm, sm till basen av [Varv 5] snäckan på baksidan av ditt arbete [Bild 5], 2lm, i 

nästa fm, (5 dst, 3 lm picot, 4 dst)* 

 

Upprepa från * till * två gånger till, 2 lm, sm till basen av snäckan [Varv 5], 2 lm.  

Slut varvet med en sm i den stående dst, klipp av tråden och fäst ändarna.  

Maskantal: 4 maskgrupper med 9 dst och en picot [36 dst totalt], 8 2-lmb.  
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7. Börja med en stående fm i bakre maskbågen av 7e dst i någon grupp från 

tidigare varv. *hst i bmb i nästa m [8e dst], st i bmb i nästa m [9e dst], 3dst i 2-lmb, 

hö sm, 3 dst i nästa 2-lmb, st i bmb i nästa m [1a dst] , hst i bmb i nästa m [2a dst], 

fm i bmb i nästa m [3e dst], 3lm, hö nästa 3m, fm i fmb i nästa m [7e dst]-* 

 

Repetera från * till * 3 gånger till, utelämna sista fm i fmb. Slut varvet med en sm i 

första stående fm.  

Maskantal: 8 fm i bmb, 8 hst i bmb, 8st i bmb, 24dst, 4 3-lmb. 
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8. 1lm, fm i samma m, fm i nästa m, *(2 fm i nästa m, fm i nästa 2m) 3 gånger, fm i 

nästa m, 3 lm, hö 3 lm, fm i nästa 2m*.     

 

Upprepa från * till * 3 gånger till, utelämna sista 2 fm.  

Slut med sm till första fm, klipp tråden och fäst ändarna.  

Maskantal: 60 fm, 4 3-lmb.  

 

9. Börja med en stående dst i fmb i första fm i någon grupp från tidigare varv, dst i 

fmb i nästa 14m, *1 lm, fm över båda kedjorna [Varv 7 och Varv 8], 1 lm, dst i fmb  i 

nästa 15m.*. Upprepa från * till * 2 gånger till, 1 lm, fm över båda kedjor, 1lm,  SLUT 

EJ VARVET. 

Maskantal: 4fm, 60 dst i fmb  8 1-lmb. 
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10. *Gör en vikmaska [se specialmaskor] i nästa 15 dst, hö 1-lmb, fm i fm, hö 1-lmb.*   

 

Upprepa från * till * 3 gånger till. 

Slut varvet till första vikmaskan, klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal: 60 vikmaskor, 4 fm.  
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11. Gör en stående fm i någon fm som är mellan grupperna av vikmaskor från 

föregående varv, fm i picot  [Varv 6], fm i samma fm [Varv 10], [Bild 2] * fm i nästa 

15 vikmaskor, fm i nästa fm, fm i picot, fm i samma fm.* 

 

Upprepa från * till * 3 gånger till, utelämna sista fm/picotgrupp. Slut varvet med sm 

till första stående fm.  

Maskantal: 72fm. 
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12. Ledtråd: 4lm dst grupper hamnar i fm gjord i picot och ovan m över 8e 

vikmaskan, vilket ger 8 totalt.  

Börja med en sm i fm som är gjort i picotmaskan från varv 10 * (sm, 4lm, dst, 4lm, 

sm i samma m), fm i nästa 8m* 

 

Upprepa från * till * 7 gånger till. Slut varvet med en sm i första sm. Klipp av garnet 

och fäst ändarna.  

Maskantal: 64 fm, 8 dst, 16 4-lmb  

 

13. Börja med en stående fm i 5e fm efter någon dst/lm grupp. *hö nästa 3m, i 4-

lmb gör 7dst, dst i dst, gör 7dst i nästa 4-lmb, hö nästa 3m, fm i nästa 2m* 

 

Upprepa från * till * 7 gånger till, utelämna sista fm.  

Slut varvet med en sm i första stående fm.  

Maskantal: 16 fm, 120 dst. 
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14. * hö fm, st i 1a dst i nästa grupp, 2 st i nästa 13 dst, st i sista dst*  

 

Upprepa från * till * 7 gånger till. 

Slut varvet med sm i första st, klipp av garnet oh fäst ändarna.  

Maskantal: 224 st.  

 

Ledtråd: Här kommer ditt arbete att vara väldigt bubbligt men kommer att ligga 

plant efter kommande varv.  

 

15. Börja med en relief.bak fm i någon st från tidigare varv, rel.bak fm  i varje st 

varvet ut. .  

 

Slut varvet med sm i första rel.bak fm,  klipp av garnet och fäst ändarna.  

Maskantal: 224 rel.bak fm.  

Ledtråd: Fäst alla ändar, jag föreslår att du arbetar in [V15s] ändar i [V12] för att 

underlätta att göra m i [V15] i nästa del.  
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Grattis del 1 av din Mandala Madness är nu färdig…..Vi ses nästa vecka.  

 

Du är välkommen att dela dina framsteg och jag skulle uppskatta att ta 

del av eventuella kommentarer och frågor du har.  

 

Storlek  

Merino Soft Dk med 4mm nål = ungefär 8 tum, 20.5cm 

Colour Crafter med 4.5mm nål = ungefär 9 tum, 23 cm  

Stonewashed  XL med 5.5mm nål = ungefär 11 ½ tum, 29cm  
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