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 All Colors Mandala 

 

Design av Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

 

 

Detta mönster är endast för personligt bruk. 
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Material: 
 

Garn:  

 

Ca 55 g totalt av garnet Scheepjes Catona (100% merceriserad bomull; 50 g/125 m) eller 

Scheepjes Cotton 8 (100% bomull; 50 g/170 m) i olika färger. 

 

Detta mönster fungerar bäst med många olika färger, och det är perfekt att använda små 

garnmängder som blivit över vid andra projekt.  

 

Virknål: 3,0 mm och 3,5 mm. 

 

Maskmarkör 

Stoppnål 

Sax 

 
 

Storlek och form: 
 

All Colors Mandala har en rund form och virkas i varv. 

 

Om du använder samma garn och virknål som mönstret anger blir mandalan ca 30 cm i 

diameter. 
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Förkortningar: 
 

M – maska/maskor 

Lm – luftmaska 

Sm – smygmaska 

Fm - fastmaska 

St – stolpe 

Lmb - luftmaskbåge  

Bmb – bakre maskbågen 

Nä – nästa 

Hö – hoppa över 

Tom – till och med 

Inv join – invisible join * 

 

Maskor markerade med en * finns beskrivna i mina Maskbeskrivningar, vilka alltid finns 

tillgängliga på min blogg, mijocrochet.se. 

 

 

Tips: 
 

• 2 lm i början av ett varv räknas som 1 st. 

• 4 lm i början av ett varv räknas som 1 st + 2 lm. 

• Maskor inom ( ) upprepas så många gånger som anges efter parentesen.  

• Maskor inom [ ] upprepas så många gånger som anges efter hakparentesen. 

• Maskor inom | | efter varje varv anger hur många maskor du ska ha gjort när varvet 

är klart. 
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Mönster: 
 

Start:  

 

Med virknål 3,0 mm. 

 

4 lm, sm i den 4:e lm från virknålen för att göra en ring. 

 

 

 

 

 

 
 

Varv 1:  

 

2 lm (räknas som 1 st, nu och genom hela mönstret), 

11 st i lm-ringen du just gjort, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

|12 st| 

 

 
 

Varv 2:  

 

Anslut din nya färg i någon st, eller: om du använder 

samma färg är du redan i rätt maska. 

 

2 lm, 1 st i samma st, 

(2 st i nä st) 11 gånger, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

|24 st| 
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Varv 3:  

 

Anslut din nya färg i någon st, eller: om du använder 

samma färg är du redan i rätt maska. 

 

2 lm, 1 st i samma st, 1 st i nä st, 

(2 st i nä st, 1 st i nä st) 11 gånger, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

|36 st| 

 
 

Varv 4:  

 

Anslut din nya färg i någon st, eller: om du använder samma färg är du redan i rätt 

maska. 

 

4 lm (räknas som 1 st + 2 lm, nu och genom hela mönstret), hö 1 st, 1 st i nä st, 

(2 lm, hö 1 st, 1 st i nä st) tom den näst sista st, 2 lm, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet. 

 

|18 st, 18 2-lmb| 
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Varv 5: 

 

Obs: Detta varv virkas bakom varv 4 och i varv 3. 

 

Anslut din nya färg i någon ledig st i varv 3, 

 

4 lm, 1 st i nä lediga st i varv 3, 

(2 lm, 1 st i nä lediga st i varv 3) tom den sista lediga st i varv 3, 2 lm, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

|18 st, 18 2-lmb| 
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Varv 6: 

 

Anslut din nya färg i någon st i varv 4 och 2-lmb bakom, eller: om du använder samma 

färg virka 1 lm (räknas ej som en maska), sm i nä st i varv 4 och 2-lmb bakom. 

 

2 lm, 2 st i nä 2-lmb i varv 4 och st bakom, 

(1 st i nä st i varv 4 och 2-lmb bakom, 2 st i nä 2-lmb i varv 4 och st bakom) tom den 

sista 2-lmb i varv 4, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

Kanterna på mandalan kan böja upp sig något efter detta varv, detta kommer rätta till sig 

efter nästa varv. 

 

|54 st| 
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Varv 7:  

 

Anslut din nya färg i någon st, eller: om du använder 

samma färg är du redan i rätt maska. 

 

2 lm, 1 st i samma st, 1 st i nä 2 st, 

(2 st i nä st, 1 st i nä 2 st) tom den sista st, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

|72 st| 

 
 

Varv 8 (som varv 4): 

 

Anslut din nya färg i någon st, eller: om du använder samma färg är du redan i rätt 

maska. 

 

4 lm, hö 1 st, 1 st i nä st, 

(2 lm, hö 1 st, 1 st i nä st) tom den näst sista st, 2 lm, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet. 

 

|36 st, 36 2-lmb| 

 
 

Varv 9 (som varv 5): 

 

Obs: Detta varv virkas bakom varv 8 och i varv 7. 

 

Anslut din nya färg i någon ledig st i varv 7, 

 

4 lm, 1 st i nä lediga st i varv 7, 

(2 lm, 1 st i nä lediga st i varv 7) tom den sista lediga st i varv 7, 2 lm, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

|36 st, 36 2-lmb|  
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Varv 10 (som varv 6): 

 

Tips: Grunden i detta varv är: (1 st i nä m, 2 st i nä m) 

 

Anslut din nya färg i någon st i varv 8 och 2-lmb bakom, eller: om du använder samma 

färg virka 1 lm (räknas ej som en maska), sm i nä st i varv 8 och 2-lmb bakom. 

 

2 lm, 2 st i nä 2-lmb i varv 8 och st bakom, 

(1 st i nä st i varv 8 och 2-lmb bakom, 2 st i nä 2-lmb i varv 8 och st bakom) tom den 

sista 2-lmb i varv 8, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

Kanterna på mandalan kan böja upp sig något efter detta varv, detta kommer rätta till sig 

efter nästa varv. 

 

|108 st| 

 
 

Varv 11:  

 

Anslut din nya färg i någon st, eller: om du använder 

samma färg är du redan i rätt maska. 

 

2 lm, 

(1 st i nä st) tom den sista st, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Tag av virknålen och sätt en maskmarkör i öglan, eller 

klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

|108 st| 
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Varv 12: 

 

Med virknål 3,5 mm. 

 

Stick in virknålen i någon st i varv 10, plocka upp och anslut din nya färg. 

Håll garnet bakom mandalan när du virkar detta varv. 

 

(1 sm i nästa st) tom den sista st, 

inv join. 

 

|108 sm| 

 

 

 
 

Varv 13 (som varv 4): 

 

Med virknål 3,0 mm. 

 

Anslut din nya färg i någon st i varv 11, eller: ta bort maskmarkören och plocka upp 

föregånde färg. 

 

4 lm, hö 1 st, 1 st i nä st, 

(2 lm, hö 1 st, 1 st i nä st) tom den näst sista st, 2 lm, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet. 

 

|54 st, 54 2-lmb| 
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Varv 14 (som varv 5): 

 

Obs: Detta varv virkas bakom varv 13 och i varv 11. 

 

Anslut din nya färg i någon ledig st i varv 11, 

 

4 lm, 1 st i nä lediga st i varv 11, 

(2 lm, 1 st i nä lediga st i varv 11) tom den sista lediga st i varv 11, 2 lm, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

|54 st, 54 2-lmb| 

 
 

Varv 15:  

 

Tips: Grunden i detta varv är: (1 st i nä 5 m, 2 st i nä m). 

 

Anslut din nya färg i någon st i varv 13 och 2-lmb bakom, 

eller: om du använder samma färg virka 1 lm (räknas ej 

som en maska), sm i nä st i varv 13 och 2-lmb bakom. 

 

2 lm, (1 st i nä 2-lmb i varv 13 och st bakom, 1 st i nä st i 

varv 13 och 2-lmb bakom) 2 gånger, 2 st i nä 2-lmb i varv 

13 och st bakom, 

[1 st i nä st i varv 13 och 2-lmb bakom, (1 st i nä 2-lmb i varv 13 och st bakom, 1 st i nä 

st i varv 13 och 2-lmb bakom) 2 gånger. 2 st i nä 2-lmb i varv 13 och st bakom] tom den 

sista 2-lmb i varv 13, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

|126 st| 
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Varv 16:  

 

Anslut din nya färg i någon st, eller: om du använder 

samma färg är du redan i rätt maska. 

 

2 lm, 1 st i nä 5 st, 2 st i nä st, 

(1 st i nä 6 st, 2 st i nä st) tom den sista st, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Tag av virknålen och sätt en maskmarkör i öglan, eller 

klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

|144 st| 

 
 

Varv 17 (som varv 12): 

 

Med virknål 3,5 mm. 

 

Stick in virknålen i någon st i varv 15, plocka upp och anslut din nya färg. 

Håll garnet bakom mandalan när du virkar detta varv. 

 

(1 sm i nästa st) tom den sista st, 

inv join. 

 

|144 sm| 
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Varv 18 (som varv 4): 

 

Med virknål 3,0 mm. 

 

Anslut din nya färg i någon st i varv 16, eller: ta bort maskmarkören och plocka upp 

föregånde färg. 

 

4 lm, hö 1 st, 1 st i nä st, 

(2 lm, hö 1 st, 1 st i nä st) tom den näst sista st, 2 lm, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet. 

 

|72 st, 72 2-lmb| 

 
 

Varv 19 (som varv 5): 

 

Obs: Detta varv virkas bakom varv 18 och i varv 16. 

 

Anslut din nya färg i någon ledig st i varv 16, 

 

4 lm, 1 st i nä lediga st i varv 16, 

(2 lm, 1 st i nä lediga st i varv 16) tom den sista lediga st i varv 16, 2 lm, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

|72 st, 72 2-lmb| 
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Varv 20:  

 

Tips: Grunden i detta varv är: (1 st i nä 7 m, 2 st i nä m) 

 

Anslut din nya färg i någon st i varv 18 och 2-lmb bakom, 

eller: om du använder samma färg virka 1 lm (räknas ej 

som en maska), sm i nä st i varv 18 och 2-lmb bakom. 

 

2 lm, (1 st i nä 2-lmb i varv 18 och st bakom, 1 st i nä st i 

varv 18 och 2-lmb bakom) 3 gånger, 2st i nä 2-lmb i varv 

18 och st bakom, 

[1 st i nä st i varv 18 och 2-lmb bakom, (1 st i nä 2-lmb i varv 18 och st bakom, 1 st i nä 

st i varv 18 och 2-lmb bakom) 3 gånger, 2 st i nä 2-lmb i varv 18 och st bakom] tom den 

sista 2-lmb i varv 18, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

|162 st| 

 
 

Varv 21:  

 

Anslut din nya färg i någon st, eller: om du använder 

samma färg är du redan i rätt maska. 

 

2 lm, 1 st i nä 7 st, 2 st i nä st, 

(1 st i nä 8 st, 2 st i nä st) tom den sista st, 

sm i 2:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet om du ska byta färg. 

 

|180 st| 
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Varv 22 (som varv 12): 

 

Med virknål 3,5 mm. 

 

Stick in virknålen i någon st i varv 20, plocka upp och anslut din nya färg. 

Håll garnet bakom mandalan när du virkar detta varv. 

 

(1 sm i nästa st) tom den sista st, 

inv join. 

 

|162 sm| 

 
 

Varv 23:  

 

Med virknål 3,0 mm. 

 

Anslut din nya färg i någon st, eller: om du använder 

samma färg är du redan i rätt maska. 

 

2 lm (räknas som 1 fm + 1 lm), hö 2 st, 5 st i nä st,  

(1 lm, hö 2 st, 1 fm i nä st, 1 lm, hö 2 st, 5 st i nä st) tom 

den tredje sista st, 1 lm, 

sm i 1:a lm i början av varvet. 

 

Klipp av garnet. 

 

|150 st, 30 fm, 60 1-lmb| 
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Varv 24:  

 

Obs: Alla sm i detta varv virkas endast i bmb. 

 

Stick in virknålen i den 1:a st i någon av grupperna med 5 

st, plocka upp och anslut din nya färg. 

 

Sm i nä st, 2 lm, hö 1 st, sm i nä 2 st, sm i nä lm, hö 1 fm, 

sm i nä lm, 

(sm i nä 2 st, 2 lm, hö 1 st, sm i nä 2 st, ss i nä lm, hö 1 

fm, sm i nä lm) tom den sista 1-lmb, 

inv join. 

 

Klipp av garnet och fäst ändarna. 

 

|180 sm, 30 2-lmb| 
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