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Flerfarvet Single rib grydelapper 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr. 3,5 & 2,5 (Hækler du 

stramt kan du med fordel gå en str. op i 

nål.) 

 Rainbow Cotton 8/4.  Der hækles med 

dobbelt tråd. 4 forskellige farver. 

 2 x 15 cm lædersnor 

Køb garn og tilbehør her: 

http://shop.hobbii.dk/Single-Rib-

Grydelapper  

Mål: Ca. 19x19. Ønskes de større, ligges blot 

luftmasker til deleligt med 2. 

Forbrug: Ca. 60-65g pr. stk fordelt på 4 farver. 

- Sart lysblå - 026 

- Lys blå - 027 

- Lys jeansblå - 028 

- Jeansblå - 029 

 

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Stgm: Stangmaske 

Brstgm : Bagom relief stangmaske 

Frstgm: Forfra relief stangmaske 

Km: kædemasker 

 

http://www.tantetråd.dk/
http://shop.hobbii.dk/Single-Rib-Grydelapper
http://shop.hobbii.dk/Single-Rib-Grydelapper
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Opskrift: 

Der hækles med dobbelt tråd. 

1. Start med en luftmaske række. Hækl 44 lm.  

2. I 3.lm fra nålen hækles 1 stgm. Hækl nu stgm rækken ud. 

3. Vend arbejdet med 2 lm. Hækl 1 Frstgm, "1 Brstgm, 1 Frstgm" Gentag "til" rækken ud. Hækl 1 

alm. stgm i vendemasken.  

4. Vend arbejdet med 2 lm. Hækl 1Brstgm, "1 Frstgm, 1 Brstgm" Gentag "til" rækken ud. Hækl 1 

alm. stgm i vendemasken. 

Sådan gentages række 3 og 4 skiftevis til du har i alt 20 rækker, eller den ønskede størrelse på din 

grydelap. 

Der er hæklet 5 rækker med hver farve.  

Farveskift laves i sidste gemmen træk på rækkens sidste stgm som vist herunder:  

 
1. Farveskift laves i sidste gennemtræk.  

 
2. Indsæt den nye farve nu.  
 

 
3. Så er du klar til at hækle med den nye farve.  

 

 

 

 

 

http://www.tantetråd.dk/


 

3 
                               Design by www.tantetråd.dk - - Copyright © 2017 - Alle rettigheder forbeholdes.       

Kant: 

Kanten hækles med enkelt tråd på nål 2,5 

Hækl fm rundt. I hjørnerne hækles 3 fm for at få en runding. Afslut med km og hæft enderne. 

Kanten er hæklet i de farve sektioner som grydelappen er lavet i. Kanten kan også hækles i ensfarvet 

hele vejen rundt.  

 

 

 

 

Hank: 

Indsæt lædersnor i et hjørne og bind en knude. 
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Vejledning / relief stangmasker forfra og bagom: 

 
1. Den første stgm erstattes af de 2 lm, du vender 
dit arbejde med. 

 
2. Den første Frstgm skal hækles omkring stolpen 
på 2.stgm på forrige række. Nålen markere her 
hvordan hæklenålen skal ned omkring stolpen 
forfra.  

 
3. Slå garnet om nålen, og stik nålen ned omkring 
stolpen forfra, slå garnet om nålen, og træk med 
tilbage, som en normal stgm. 
 

 
4. Slå garnet om nålen og færdiggør din stgm som 
normalt. Der er nu hæklet 1 Frstgm. 

 
5. Nu skal der hækles 1 Brstgm om stolpen på 
næste stgm på forrige række. Nålen her markere 
hvordan hæklenålen skal ned omkring stolpen 
bagfra. 

 
6. Slå garnet om nålen, og stik nålen ned bagom 
stolpen, slå garnet om nålen, og træk med tilbage, 
som en normal stgm. 

http://www.tantetråd.dk/
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7. Slå garnet om nålen og færdiggør din stgm som 
normalt. Der er nu hæklet 1 Brstgm.  

 
8. Nu gentages skiftevis Frstgm og Brstgm rækken 
ud. I vendemaskerne hækles 1 alm. stgm. 
 

 
9. Vend arbejdet med 2 lm. De erstatter den første 
alm. stgm.  
 

 
10.Nu hækles der 1 Brstgm om stolpen på forrige 
række.  

 
11. Om næste stolpe hækles 1 Frstgm. 
 

 
12. Gentag skiftevis Brstgm og Frstgm rækken ud. 
I vendemasken hækles 1 alm. stgm. Sådan 
gentages rækkerne til du har den ønskede 
størrelse. 
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Inspiration:  

Mix de mange skønne farver fra Rainbow Cotton 8/4 og design dine helt egne Singlerib Grydelapper.  

 
Her er der brugt følgende 4 farver.  
Koksgrå 010, Mørk grå 011, Sølvgrå 014, og 
Lysgrå 016.  

 
Her er der brugt følgende 4 farver.  
Mørk Lilla 037, Lilla 039, Lys lilla 040, og Pastel 
lilla 41. 

 

     

Lav dem f.eks. også 2-farvet som på billedet herunder. Der er brugt Mint 024, og Pastel mint 025.  
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