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Mandala Madness Del 2 
 

Denna vecka kommer att göra er alla till stjärnor så låt er kreativitet sprudla. Glöm inte 

att dela med er av era verk, särskilt på Facebook där det finns massor av hjälp väntande 

för er som kör fast. 

 

Trippel klustren I denna del påminner mig om en Fleur De Lys, en stiliserad lilja, som är 

århundraden gammal. Detta är en av mina favorit tekniker för att göra kluster.  

 

Jag skulle vilja tacka Kimberley Slifer och admin gruppen från Official CCC Social Group 

som håller i denna CAL. Även kvinnorna från CAL - Crochet A Long som gör ett otroligt 

jobb med översättningen vilket har öppnat upp möjligheten för så många över hela 

världen att delta.  

 

 

♥ Om du inte har läst introduktionen hittar du den här. Här hittar du all information 

om garnpaketen, hur mycket garn du behöver, nål storlekar, slutgiltig storlek på 

din filt och all tillgänglig information.  

 

♥ Det är en god ide att bokmärka huvudsidan Mandala Madness eftersom all 

tillgänglig information om projektet kommer finnas där samt varje veckodel.  

 

♥ Du kan även vilja lägga till denna CAL i din Ravelry kö.  

 

♥ Var vänlig kom ihåg att detta är min design och är skyddad genom 

upphovsrättslagen. Du får dela en länk till denna sida med någon annan, du får 

skriva ut bilder eller skrivna handledningar för personligt bruk, men du får inte 

ändra någonting. Snälla älska och respektera mig, som jag älskar och respekterar 

dig. ♥ 

 

♥ Jag föreslår att du tar dig en titt på fotohandledningen här, innan du laddar ner 

PDFen att arbeta ifrån vilken du hittar i slutet av handledningen. 

https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://www.crystalsandcrochet.com/crochets/mandala-madness-cal-2016/
http://www.ravelry.com/patterns/library/mandala-madness
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♥ Du hittar även en länk till videohandledningen gjord av Esther Dijkstra från 

itsallinanutshell i slutet av denna handledning.  

 

 

♥ Översättningar 

 

♥ Holländska  ♥  Svenska  ♥   Franska  ♥  Tyska  ♥  Spanska  ♥  Polska  ♥  

 

 

♥ Material och färger 

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

Amour virknål. 

 

Färgerna jag använt till respektive varv är listade nedan, de finns ej med i några pdf filer, 

så det kan vara en bra ide att ta sig lite tid och notera vilka färger du vill använda på de 

olika varven.  
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Del 2 
 

Förkortningar  

m Maska, maskor hst Halvstolpe fmb Främre 

maskbåge 

V Varv st stolpe  bmb Bakre maskbåge 

Lm, lmb Luftmaska, 

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.  

  

Mandala  

Madness 

http://www.crystalsandcrochet.com/
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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.  

 

16. Börja med en stående fm i 24e Rel-bak fm[5th från slutet] i någon grupp från 

föregående varv, fm i nästa m, *fm i 4e rel.bak fm i nästa grupp, fm i nästa m, 5 lm, 

rel.bak fm i toppen på den mittersta dst [Varv 13], 5 lm, fm i 24e rel.bak fm, fm i nästa 

m* 

Upprepa mellan * till *  7 gånger till, utelämna sista 2 fm.  

Slut varvet med en sm i den första maskan.  

Maskantal: 32 fm, 8 rel.bak fm, 16 5-lmb.  
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17. 3lm [räknas som st] eller gör en start st, st i nästa 3m.  

*i 5-lmb (2 hst, 3 fm), hö rel.bak fm, i nästa 5-lmb (3 fm, 2 hst), st i nästa 4m* 

 

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista 4 st. 

Slut varvet med en sm överst i 3lm.  

Maskantal: 48fm, 32 hst, 32 st.  
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18. Sm i 3e st, gör i samma maska (start dst kluster, 3 lm, dst kluster, 3 lm, dst kluster). 

[3e st], 

*4 lm, hö nästa 5 m, fm i nästa 2 m, 4 lm, hö nästa 6 m, i nästa m [3e st] (dst kluster, 3 

lm, dst kluster, 3 lm, dst kluster)* 

 

Upprepa mellan * till * 6 gånger till, 4lm, hö nästa 5m, fm i nästa 2m, 4lm, hö nästa 6 m. 

Slut varvet med sm i start dst kluster, klipp av garnet och fäst ändarna. Maskantal: 16 fm, 

24 dst kluster, 16 3-lmb, 16 4-lmb.  

  
 

 

 

 

 

 

  



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ All Rights Reserved. 

 

 

 

19. Ledtråd: i detta varv kommer du arbeta i maskor från varv 15, 17 och 18 eftersom det 

är mycket ord har jag gjort instruktionerna i listform för att de ska bli enklare att följa.  

 

Börja med en stående fm genom bmb av 14e rel.bak fm [Varv 15] och 1a fm i någon av 

fm grupper från [varv 18], *hö nästa rel.bak fm  [varv 15] och gör en fm genom bmb av 

nästa rel.bak fm  [varv 15] och 2a fm [varv 18], arbeta framför 4-lmb, hst i nästa 2m [varv 

17].  

  

st i nästa 2m [varv 17], 

fm i kluster från [varv 18]   

3fm i 3-lmb,  

fm i nästa kluster, 1 lm [skapar spetsen med dess utrymme] 

3fm i nästa 3-lmb, 

fm i kluster, 

fm i nästa 4-lmb,  

arbeta framför 4-lmb och in i  [varv 17] 

hö 1a m, st i nästa 2m.  

hst i nästa 2m,  

fm genom bmb av 14e rel.bak fm i [varv 15] och 1a fm från [varv 18].* 

 

upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista fm. 

slut varvet med en sm i första fm. 

Maskantal: 96fm, 32 hst, 32 st. 

Ledtråd: 1 lm utrymmen räknas inte in i maskantalet. 
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20. 1lm, fm i samma m, fm i nästa 2m, 

*hst i nästa 8m, i 1-lmb gör (2 hst, 1 lm, 2 hst), hst i nästa 8 m, se till att inte missa den 

1a maskan, fm i nästa 4m.* 

 

Upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista 3 fm.  

Slut varvet med en sm i 1a maskan.  

Maskantal: 32 fm, 160 hst  
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21. 1 lm och 1 fm i samma m, fm i nästa 2 m, *hst i nästa 10m, 5 hst i 1-lmb spetsen, hst 

i nästa 10m, se till att inte missa första maskan, fm i nästa 4 m*,  

upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista 3 fm. 

slut varvet med en sm i första fm, klipp tråden och fäst ändarna.  

Maskantal: 32 fm, 200 hst. 
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22. Börja med en stående dst i fmb av sista hst i någon grupp från varvet innan * 2 lm, 

hö nästa 4 m, dst i fmb i nästa 25 m*,  

 

upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista dst i fmb.  

Slut varvet med en sm i fmb i första maskan.  

Maskantal: 200 dst i fmb, 8 2-lmb. 

 

23. Gör en vikmaska i den stående dst i fmb från föregående varv * hö 2-lmb, gör en 

vikmaska i följande 25 dst i fmb, [se till att arbeta i den fria bmb från föregående varv 

[varv 22] i basen på respektive maska, speciellt vid spetsen]* 

 

upprepa mellan * till * 7 gånger till, utelämna sista vikmaskan.  

Slut varvet med en sm till första vikmaskan, klipp av tråden och fäst ändarna.  

Placera en markör i den 13e maskan vid respektive spets. 

Maskantal: 200 vikmaskor. 

 

 


