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MANDALAPÅSKÄGG 

Design: Titti Stenke @diwybytitti 

Mönster för privat bruk. Om du önskar använda mönstret på annat sätt är du välkommen att 

kontakta Titti på www.virrkpannan.gmail.com 

 

 

 

Garn : Scheepjes catona, 25g vitt, 4x 25g av önskade färgnyanser, alt. Restgarner 

Virknål: 3mm 

Trälim och rund ballong för stärkning 

http://www.diwybytitti.wordpress.com/
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Virkinfo: 

Jag avslutar och klipper av garnet vid varje färgbyte då det blir så jämnt och fint, om det inte 

är något färgbyte avslutar jag varvet med 1sm. Du kan även byta garn genom att avsluta varje 

varv med 1 sm i den nya färgen. Virkas som en mandala och får en äggform. Senare spänns 

ägget ut med en ballong och stärks med trälim. Det blir ett hål i botten om du önskar sätta i ett 

batteriljus eller en ljusslinga. 

Lm= luftmaska 

Sm= smygmaska 

Fm= fastmaska 

St= stolpe 

Lmb= luftmaskbåge 

St-grupp= en grupp av ett antal stolpar, ofta med lm mellan. 

2st tills = 2 stolpar tillsammans, virka 1 st men vänta med sista genomdraget, virka 1 st till 

och vänta med sista genomdraget, gör ett omslag och drag garnet genom båda stolparna. 

 

Mönster: 

1. Virka 4lm och slut till en ring med 1sm. 

2. 3lm, virka 11 st om ringen, avsluta med en sm i den 3:e lm. = 12st. 

3. 2lm, 1st (= första 2st tills), 4lm, *2st tills, 4lm*, upprepa ** ytterligare 4ggr. 
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4. Byt färg. Om varje lmb: (3st, 1lm, 3st, 1lm). 

   

5. Byt färg. I mellanrummet mellan varje st-grupp virkas: (3st, 1lm). 

 

6. Byt färg. I mellanrummet mellan varje st-grupp virkas: (1st, 3lm, 1st). 
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7. Med samma färg. Om varje 3lm-båge virkas: (4st, 1lm). 

 

8. Byt färg. *3st tills mittemellan den 2:a och 3:e st från föregående varv, 2lm, 3st tills mellan 

de 4 st från föregående varv*, upprepa** varvet ut. 

  

9. Byt färg. *1fm om 2-lmbågen, 3lm*, upprepa ** varvet ut. 

10. Med samma färg. 3 st om varje lm-båge varvet ut. 
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11. Byt färg. Mellan st-grupp *3st tills, 2lm*, upprepa ** varvet ut. 

12. Byt färg. Om 2-lmbågen: *3st, 1lm*, upprepa ** varvet ut. 

  

13. Byt färg. Om lm: *(3st tills, 1lm), om nästa lm, (1st, 3lm, 1st)*, upprepa ** varvet ut. 

  

 

14. Byt färg. *1fm i toppen av de 3st tills, om nästa lm-båge: (3st, 2lm, 3st)*, upprepa ** 

varvet ut. 

  

15. Byt färg. *1st i fm, 2lm, 2fm om lm-bågen, 2lm* 

http://www.diwybytitti.wordpress.com/
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16. Med samma färg. 3st om varje lm-båge 

 

17. Byt färg. 3st mellan avrje st-grupp. 

18. Byt färg. Mellan varje st-grupp: (1st, 2lm, 1st). 

  

19. Byt färg. *Om lm-bågen: 3st tills, om nästa lm-båge: (2st, 2lm,2st)*, upprepa ** varvet ut. 
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20. *I toppen av 3st tills: 1st, om 2lm-bågen 5st*, upprepa ** varvet ut. 

  

21. Byt färg. *5st i st mellan de 5st från föregående varv, 1fm i den mittersta av de 5 st från 

föregående varv*, upprepa** varvet ut. 

22. Byt färg. *1st i fm, 2lm, 1fm i den mittersta av de 5 st från föregående varv, 2lm*, 

upprepa** varvet ut. 

  

23. Byt färg. Virka 2st i varje lm-båge. 
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24. Byt färg. Mellan varje st-grupp virkas (3st tills, 1lm). 

25. Resten av ägget virkas nu med samma färg som förra varvet. *1fm i toppen av 3st tills, 

1fm om lm mellan*, upprepa ** varvet ut. 

  

26. Hädanefter virkas fm i spiral. Sätt en markör i första fm på varvet för att hålla koll på 

räkningen. *6fm, 2fm tills*, upprepa** varvet ut. 

27. *5fm, 2fm tills*, upprepa** varvet ut. 

28. *4fm, 2fm tills*, upprepa ** varvet ut. Fäst tråden. 
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Stärkning 

Trä in en rund ballong från toppen av ägget, då får du en bra form. Blås upp den så du får en 

lagom sträckning på maskorna och knyt. 

 

Blanda lika delar trälim och vatten. Pensla in rikligt med limblandning på hela ballongen med 

en pensel, utom stjärnan i toppen av ägget. Låt torka. 

Smäll ballongen. Pensla nu in stjärnan i toppen med limblandning och forma upp den från 

insidan av ägget. Förstärk ev ägget med ytterligare lim från insidan. Jag sparar toppstjärnan på 

ägget tills jag smällt ballongen eftersom den annars blir lite sned. 
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