Trinity Mandalas Del 1
designad av

Esther Dijkstra
översatt till svenska av Ulrika Larsson och Åza Karlsson

Välkommen
Hej och välkommen till Trinity Mandalas. Jag hoppas att du kommer att älska att göra dessa
mandalas lika mycket som jag tyckte om att designa dem.
Har du någonsin utmanat dig själv att göra något, och sedan bli hänförd över det du gjort? Det är
precis det som hände med dessa mandalor. Dedri från Look at what I made utmanade mig då hon
bad mig ta 10 slumpmässigt utvalda färger och designa en mandala. Hon sa även att om jag kunde
virka mer än 4 varv utan att behöva rita ett diagram eller behöva riva upp, så skulle jag riva upp
dessa varv och börja om från början. Hon sa även att jag skulle byta färg efter varje varv, eller efter
max två varv, för att få maximalt med frihet i färgplaceringarna.
Det var en utmaning och resultatet är de 3 mandalas som du hittar i detta mönster. Dedri gav mig
mycket feedback under designprocessen och jag är verkligen tacksam för hennes hjälp.
Mönstret är delat i 3 delar; i del 1 gör du den lilla mandalan, i del 2 utökar du den lilla mandalan så
den blir den mellanstora mandalan och i del 3 utökar du den mellanstora mandalan så den blir den
stora mandalan. Jag har designat dessa 3 mandalas så de kan hängas upp tillsammans, men du kan
om du vill bara göra en av de 3 storlekarna.
Jag har gjort 3 instruktionsfilmer för att hjälpa dig genom hela mönstret. Jag hoppas att dessa filmer
gör det möjligt för alla att göra dessa mandalas.
Jag vill gärna se era arbeten. Du får gärna tagga mig på Instagram, eller använda #itsallinanutshell för
att hjälpa mig att hitta det. Du kan även ansluta dig till min facebookgrupp för att visa upp ditt
arbete.
Kära hälsningar
Esther

Blogg www.itsallinanutshell.com
Instagram https://www.instagram.com/itsallinanutshell/
Facebooksida https://www.facebook.com/itsallinanutshell/
Facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/144202213015906/
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCE1NRfRvkj_FaA6O7RXM9gw
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Versionkontroll
Version 1 – Original.
Version 2 – Maskfasthet.

Material
Scheepjes Catona, 50g/125m
 1 x A – 130 Old Lace
 1 x B – 403 Lemonade
 1 x C – 208 Yellow Gold
 1 x D – 205 Kiwi Green
 1 x E – 246 Icy Pink
 1 x F – 398 Colonial Rose
 1 x G – 413 Cherry Pink
 1 x H – 397 Cyan Blue
 1 x I – 400 Petrol Blue
 1 x J – 110 Jet Black
Drömfångare / mandalaring:
 1 x 15 cm
 1 x 30 cm
 1 x 50 cm
3 mm virknål
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Förkortningar och specialmaskor
Svenska termer används genom hela översättningen av mönstret.
RBst reliefstolpe bakifrån
RBfm relieffastmaska bakifrån
lm luftmaska
lmb luftmaskbåge
st stolpe
RFdst reliefdubbelstolpe framifrån
RF3dst relief3dubbelstolpe framifrån
RFdst2tills 2 reliefdubbelstolpar tillsammans
hst halvstolpe
m maska/maskor
fm fast maska
sm smygmaska
dst dubbelstolpe
dst3tills 3 dubbelstolpar tillsammans
dst-popcorn 5 dst i samma m, ta bort virknålen från öglan du arbetar i, sätt virknålen i första dst
och sätt öglan du arbetar i på virknålen, dra öglan du arbetar i genom första dst, 1 lm.
X-maska hoppa över första m, st i nästa 3 m, st i första överhoppade m och framför de 3 st.
*…; upprepa från * ytterligare 2/3 gånger arbeta instruktionerna efter * och upprepa sedan den
sektionen det antal gånger som anges.

Instruktionsfilmer
Det finns instruktionsfilmer för alla 3 delar av mandalan. Dessa instruktionsfilmer är på engelska och
med US terms. Du hittar dem här:

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=ZPcCxCHl6ck
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Storlek
Varv

Garn (gram)
total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

<1g
1g
3g
4g
6g
8g
10 g
13 g
15 g
19 g
21 g
23 g
26 g
28 g
33 g
36 g
41 g
45 g
48 g
54 g
56 g
60 g
62 g
65 g
70 g
77 g
81 g
90 g
96 g
104 g
107 g
117 g
127 g
135 g
139 g
149 g
153 g

Garn (gram)
per varv
<1g
1g
2g
1g
2g
2g
2g
3g
2g
4g
3g
2g
3g
2g
5g
3g
5g
4g
3g
4g
2g
4g
2g
3g
5g
7g
4g
9g
6g
8g
3g
10 g
10 g
8g
4g
10 g
4g

Diameter (cm)
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3.5 cm

9 cm
11 cm
13 cm
14 cm

18 cm

21 cm
23 cm

27 cm

31.5 cm

35 cm

40 cm

43 cm
45 cm

Maskfasthet
Dessa mandalas är designade så de blir ungefär 10% mindre än de ringar som de ska monteras i. Det
betyder alltså att den lilla mandalan är 14 cm innan den monteras i ringen som är 15 cm. Den
mellanstora mandalan är 27 cm innan den monteras i ringen som är 30 cm. Den stora mandalan är
45 cm innan den monteras i ringen som är 50 cm. Denna differens på 10% är viktig, därför att alla tre
mandalas ska sträckas ut när de monteras i ringen för att vara säker på att de kan bära sin egen vikt.
Om de är för stora så kommer de att bli fladdriga och hängiga när de monteras i ringen.
Om dina mandalas är för stora så lyfter du nog mest troligt dina maskor högre än vad jag gör. Jag
rekommenderar att du tittar på DENNA VIDEO om ”golden loop”. Om du är en så kallad lyftare, då
maskorna blir högre än genomsnittet, och går ner ett nummer i virknålsstorlek men ändå gör det
ingen skillnad, då rekommenderar jag att du försöker dra ditt garn bakåt för att göra maskorna
kortare.
”Golden loop” videolänk: https://www.youtube.com/watch?v=97Vpxaf8wvk

Noteringar
När du virkar mandalan så kan varven avslutas på två sätt. Antingen med en smygmaska eller med
en osynlig fästning. Du kan om du vill ersätta alla avslutningar som virkas med smygmaskor med
osynlig fästning. Men, ersätt INTE en osynlig fästning med en fästning med smygmaska för då blir
nästa varv inte lika fint.
Jag börjar varje varv med en stående maska. Du kan om du vill ersätta den stående maskan med
lämpligt antal luftmaskor, till exempel kan en stolpe ersättas med 3 lm.
Färg J, svart används för fastvirkning i ringen (översättarens anmärkning).
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Färgkombinationer
Varv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Liten Mandala
A – 130 Old Lace
B – 403 Lemonade
G – 413 Cherry Pink
H – 397 Cyan Blue
H – 397 Cyan Blue
E – 246 Icy Pink
C – 208 Yellow Gold
E – 246 Icy Pink
A – 130 Old Lace
G – 413 Cherry Pink

Mellanstor Mandala
C – 208 Yellow Gold
F – 398 Colonial Rose
A – 130 Old Lace
E – 246 Icy Pink
E – 246 Icy Pink
D – 205 Kiwi Green
G – 413 Cherry Pink
D – 205 Kiwi Green
A – 130 Old Lace
C – 208 Yellow Gold
H – 397 Cyan Blue
C – 208 Yellow Gold
C – 208 Yellow Gold
I – 400 Petrol
A – 130 Old Lace
I – 400 Petrol
F – 398 Colonial Rose
D – 205 Kiwi Green
G – 413 Cherry Pink
A – 130 Old Lace
G – 413 Cherry Pink

Stor Mandala
H – 397 Cyan Blue
I – 400 Petrol
D – 205 Kiwi Green
B – 403 Lemonade
B – 403 Lemonade
G – 413 Cherry Pink
C – 208 Yellow Gold
G – 413 Cherry Pink
A – 130 Old Lace
D – 205 Kiwi Green
E – 246 Icy Pink
D – 205 Kiwi Green
D – 205 Kiwi Green
F – 398 Colonial Rose
A – 130 Old Lace
F – 398 Colonial Rose
I – 400 Petrol
B – 403 Lemonade
H – 397 Cyan Blue
A – 130 Old Lace
H – 397 Cyan Blue
G – 413 Cherry Pink
C – 208 Yellow Gold
C – 208 Yellow Gold
C – 208 Yellow Gold
D – 205 Kiwi Green
I – 400 Petrol
E – 246 Icy Pink
H – 397 Cyan Blue
B – 403 Lemonade
F – 398 Colonial Rose
F – 398 Colonial Rose
D – 205 Kiwi Green
B – 403 Lemonade
G – 413 Cherry Pink
A – 130 Old Lace
G – 413 Cherry Pink
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Mönster del 1
Virka del 1 i alla tre färgkombinationer. I slutet av del 1 kommer du då att ha 3 mandalas, som alla
har samma storlek men med olika färgkombinationer. Den lilla mandalan är färdig i slutet av del 1
och den mellanstora och den stora kommer att växa sig större i del 2 och 3.
Varv 1
4 lm och slut med en sm i första m för att forma en ring. 2 lm (räknas som 1 st här och
fortsättningsvis), 11 st i ringen, slut varvet med osynlig fästning. Klipp av garnet.
[12 st]
Varv 2
Starta varvet med en stående RBst i valfri m, RBst i samma m, 2 RBst i alla m till slutet av varvet, slut
varvet med en sm i första m. Klipp av garnet.
[24 RBst]
Varv 3
Starta varvet med en stående dst3tills i nästa 3 m, 6 lm, *dst3tills i nästa 3 m, 6 lm, upprepa från *
till slutet av varvet, slut varvet med en sm i första m. Klipp av garnet.
[8 dst3tills, 8 6-lmb]
Varv 4
Starta varvet med en stående fm i valfri 6-lmb, 6 fm i samma lmb, *hoppa över nästa dst3tills, 7 fm i
nästa 6-lmb; upprepa från * till slutet av varvet men uteslut sista 7 m. Slut varvet med en sm i första
m.
[56 fm]
Varv 5
2 lm, st i nästa 2 m, 2 st i nästa m, * st i nästa 6 m, 2 st i nästa m; upprepa från * till slutet av varvet
men uteslut sista 5 m. Slut varvet med osynlig fästning. Klipp av garnet. Mandalan kommer nu att
kupa sig, men det är inget att oroa sig för. Den kommer att släta ut sig allt eftersom den blir större.
[64 st]
Varv 6
Starta varvet med en stående fm i den första av de 2 st som virkats i 1:a m, fm i nästa m, *RF3dst
runt nästa dst3tills, hoppa INTE över en m, RBfm runt nästa 6 m (den första m kan vara svår att
komma runt då den är gömd bakom RF3dst du precis gjort), RF3dst runt samma dst3tills som den
föregående RF3dst, hoppa INTE över en m, fm i nästa 2 m (som är de 2 st som virkats i 1 m); upprepa
från * till slutet av varvet men uteslut de sista 2 m. Slut varvet med en sm i första m. Klipp av garnet.
[16 RF3dst, 16 fm, 48 RBfm]
Varv 7
Starta varvet med en stående st i valfri m, st i alla m till slutet av varvet. Slut varvet med osynlig
fästning. Klipp av garnet.
[80 st]
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Varv 8
Starta varvet med en stående RBfm i st som virkats i RF3dst på varv 6, RBfm i nästa 8 m, *RFdst2tills
runt nästa två RF3dst på varv 6, hoppa över maskan bakom (m efter den sista RBfm), RBfm i nästa 9
m (den första är en RF3dst); upprepa från * till slutet av varvet men uteslut de sista 9 m. Slut varvet
med en sm i första m. Klipp av garnet.
[8 RFdst2tills, 72 RBfm]
Varv 9
Starta varvet med en stående st i första m efter en RFdst2tills, st i nästa 3 m, *2 st i nästa m, st i
nästa 4 m, 2 lm, hoppa över RFdst2tills, st i nästa 4 m; upprepa från *till slutet av varvet men uteslut
de sista 4 m. Slut varvet med en sm i första m. Klipp av garnet.
[8 2-lmb, 80 st]
Varv 10
Starta varvet med en stående fm i en st efter 2-lmb, fm i nästa 9 m, * fm i 2-lmb, dst-popcorn i
överhoppad RFdst2tills på varv 8 och då vara noggrann att inte virka i 2-lmb, fm i 2-lmb, fm i nästa
10 m; upprepa från * till slutet av varvet men uteslut sista 10 fm. Slut varvet med osynlig fästning.
Klipp av garnet.
[8 dst-popcorn, 96 fm]
Avsluta den lilla mandalan
Fäst alla garnändar på alla tre mandalor. Alla tre är nu ungefär 14 cm. Montera den lilla mandalan
(den första färgkombinationen) på den lilla (15 cm) ringen med garn i färgen J (svart). Gör inget just
nu åt de två andra mandalas, men vi kommer att göra dem större i del 2 och 3.
För att avsluta den lilla mandalan, så anslut färg J med en stående RBfm runt valfri fm OCH samtidigt
runt 15 cm ringen. Virka en RBfm runt alla fm OCH samtidigt runt ringen men hoppa över dstpopcornen. Slut varvet med osynlig fästning i första m.
[96 RBfm]
Om du vill så virka en lm-båge att hänga upp mandalan i. Anslut färg J med en sm i valfri m, gör det
antal lm som behövs för önskad längd och slut lmb med en sm i samma m som anslutningsmaskan.
Knyt en knut av de två garnändarna så du låser fast lmb. Klipp av garnet och fäst ändarna.

--- SLUT PÅ DEL 1 ---

DETTA MÖNSTER FÅR ENDAST ANVÄNDAS FÖR PERSONLIGT BRUK. DU KAN SKRIVA UT EN KOPIA AV MÖNSTRET,
ELLER SPARA EN DIGITAL KOPIA FÖR DITT EGET PERSONLIGA BRUK. DU FÅR INTE REPRODUCERA ELLER SÄLJA
MITT MÖNSTER (VARKEN DIGITALA MÖNSTER ELLER TRYCKTA). DU FÅR INTE LÄGGA UPP MITT MÖNSTER ONLINE,
VARKEN SOM ETT KOMPLETT DOKUMENT ELLER DELAR AV DET.
VAR SNÄLL OCH HÄNVISA TILLBAKA TILL DETTA MÖNSTER GENOM ATT LÄNKA FRÅN DIN BLOGG ELLER WEBBSIDA.
DU FÅR SÄLJA FÄRDIGA ALSTER SOM DU VIRKAT EFTER MITT MÖNSTER OM DU SAMTIDIGT ANGER MIG SOM
DESIGNER.
AFFÄRSINNEHAVARE OCH GARNFÖRSÄLJARE: DET ÄR INTE TILLÅTET ATT GÖRA PAKET MED GARN OCH MÖNSTER
UTAN MIN TILLÅTELSE. SKRIV INTE UT KOPIOR AV MÖNSTRET FÖR ATT DELAS UT VID GARNF ÖRSÄLJNING DÅ DET
INTE ÄR TILLÅTET ENL IGT LAGEN OM UPPHOVSRÄTT.
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