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BIRGITTES BEGYNDER 
GRYDELAPPER

Garn, livsstil og events
Materialer: 100g Havbik (bundfarve) og en 
rest bomuld (konstrasfarve)i samme tyk-
kelse.

Hæklenål nr. 3

Forkortelser: lm=luftmaske, km=kæde-
maske, fm=fastmaske, stm=stangmaske

Hækl 10 lm stramt og saml med en km til 
en ring.

1. Omg: Hækl 3 lm, derefter 23 stm i ringen, 
afslut omgangen med 1 km i den 3. lm.

2. Omg: 3 lm, 1 stm i  første mellemrum mel-
lem stm. Hækl nu * 1 lm, 2 stm i hver andet 
mellemrum fra forrige omgang *.  Gentag 
fra * til * i alt 12 gange. Afslut omgangen 
med 1 lm og   1 km i den 3. lm.              

3. Omg : Hækl km frem til første mellemrum 
(= 1 lm).  Derefter 3 lm, 2 stm, * 3 stm i 
hvert mellemrum resten af omg*, slut med  
1 km i 3. lm fra omg. start. 

4. Omg : hækl km frem til første mellemrum 
(= 1 lm). Derefter 3 lm, 3, stm, * 4 stm i 
hvert mellemrum resten af omg, slut med 1 
km i 3.lm. fra omg. start.
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5. og 6. Omg. Nu hækles endnu 2 omg med en ekstra stm i hver gruppe men uden lm i mellem grup-
perne, dvs hhv 5 og 6 stm. Omg. sluttes som tidligere omg.

7. Omg. Her hækles 7 stm, men med 1 lm mellem hver stangmaskegruppe.  Slut som tidligere omg.
8. Omg. Her hækles 8 stm, men med 2 lm mellem hver stangmaskegruppe. Knæk garnet.

Hækl en side magen til.
Der kan hækles flere omgange, hvis grydelappen skal være større.

NB: Hvis der er ender, der der skal hæftes, så husk det før der hækles sammen
Nu hækles de to dele sammen med kontrastfarve, vrang mod vrang: Hækl delene sammen  med  
fastmasker igennem begge maskeled fra begge stykker. Hækl hele vejen rundt og  luk omgangen 
med 1 km i første fastmaske.

Skift  til bundfarve  og hækl 3 lm og hækl nu 1 stm i hver fastmaske og afslut omgangen med 1 km 
i første stangmaske. 
   
Skift til kontrastfarve. Hækl nu 1 lm, derefter 1 fastmaske i hver stangmaske og afslut med 1 km. For 
at der bliver symmetri i toppen hvor stroppen skal hækles, så hækles 3 km hen over fastmaskene, 
nu hækles strop. 
Vend og hækl 12 luftmasker ,  sæt den fast 3 masker før omgangen blev afsluttet med en fastmaske, 
vend og hækl en passende antal fastmasker omkring stroppen (18-19 fm), For at stroppen sidder 
ekstra godt fast kan man hækl 3-6 km videre hen ad den afsluttende omgang. Luk af, og hæft ender.

Hækl endnu en grydelap magen til.
2 grydelapper vejer ca 70 gram.
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