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Valket jule-grydelapper med bobler 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

− Hæklenål nr. 8 

− Hobbii Snowstorm 

− Evt. 18 cm lædersnor til ophæng 

 

 

Mål:   Ca. 21-22 cm – Læs afsnittet før og efter 

valkning.  

 

Forbrug: Ca. 80g pr. stk.  

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

Mr: Magisk ring 

Lm: Luftmaske 

M: Maske 

Fm: Fastmaske 

Km: kædemasker 

Stgm: Stangmaske 

Bm: Boblemaske 
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Opskrift: -vejledning findes nederst i opskriften. 

 

Alle bobler kommer frem på vrangsiden. Du skal trykke boblerne ud på forsiden undervejs, så alle 

bobler er på forsiden når arbejdet er færdigt.  

OBS: 1 lm erstatter INGEN maske.  

 

1. Lav en magisk ring. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm) Hækl 11 stgm ned i ringen, og afslut med 1 km. 

(12) 

 

2. Lav 1 lm. Hækl 2 fm i første m, 1 boble i næste m. Hækl ” 2 fm i næste m, 1 boble i næste” 

Gentag ”til” rundt og afslut med 1 km. (18) Der er 6 bobler på denne omgang. 

 

3. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm ned i samme m. Hækl nu 2 stgm i alle masker rundt. 

Afslut med 1 km (36) 

 

4. Lav 1 lm. Hækl 1 fm i de første 2 m, og 1 boble i næste m. Hækl ” 1 fm i de næste 2 m, 1 boble i 

næste” Gentag ”til” rundt og afslut med 1 km. (36) Der er 12 bobler på denne omgang. 

 

5. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm ned i samme m, og 1 stgm i næste m. Hækl ” 2 stgm i 

næste m, 1 stgm i den efterfølgende m” Gentag ”til” rundt. Afslut med 1 km (54) 

 

6. Lav 1 lm. Hækl 1 fm i de 2 første m, og 1 boble i næste m.  Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 1 boble i 

næste”. Gentag ”til” rundt og afslut med 1 km. (54) Der er 18 bobler på denne omgang. 

 

7. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm ned i samme m, og 1 stgm i næste 2m. Hækl ” 2 stgm i 

næste m, 1 stgm i de næste 2 m” Gentag ”til” rundt. Afslut med 1 km (72) 

 

8. Lav 1 lm. Hækl 1 fm i de 2 første m, og 1 boble i næste m.  Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 1 boble i 

næste”. Gentag ”til” rundt og afslut med 1 km. (72) Der er 24 bobler på denne omgang. 

 

9. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm ned i samme m, og 1 stgm i næste 3 m. Hækl ” 2 stgm i 

næste m, 1 stgm i de næste 3 m” Gentag ”til” rundt. Afslut med 1 km (90) 

 

 

Hæft ender, og vask nu grydelapperne ved et alm vaskeprogram ved 40 grader i vaskemaskinen. (Ikke 

kvik program eller kort vask.) Er de ikke valket nok, kan man med fordel give den en tur mere. Jeg har 

vasket dem 2 x ved 40 grader (60 minutters vask). Form evt. lige boblerne lidt ved at trykke dem lidt 

ud inden den tørre.  

 

 

 

 

http://www.tantetråd.dk/


 

3 
                               Design by www.tantetråd.dk - Copyright © 2018 - Alle rettigheder forbeholdes.       

Boblemasker: - Se vejledning i omgang 2. 

Boble laves således: 

Slå garn om nålen, og stik ned i masken, slå garnet om nålen og træk det med tilbage så du nu har 3 

løkker på nålen. Slå garnet om nålen og træk igennem 2 af løkkerne. Der er nu 2 løkker på nålen. 

Slå garnet om nålen og stik ned i samme maske igen, slå garnet om nålen og træk med tilbage så du nu 

har 4 løkker på nålen. Slå garnet om nålen og træk igennem de 2 af løkkerne. Der er nu 3 løkker på 

nålen.  

Gentag i alt 5 gange, så du har 6 løkker på nålen.  

Slå garnet om nålen og træk igennem alle 6 løkker. Stram den lidt til.  Din boble er nu dannet på 

bagsiden af arbejdet, og trykkes nu om på forsiden.  

Vejledning: 

Omgang 1:  

 
1. Lav 1 mr. Lav 3 lm (erstatter 1.stgm) Hækl 11 

stgm ned i ringen, og afslut med 1 km. (12) 
 

 
 

Omgang 2: 

 
1. Lav 1 lm. Hækl 2 fm i første m.  

 
2. Nu skal der hækles 1 bm. Slå garn om nålen, 

og stik ned i masken, slå garnet om nålen og 
træk det med tilbage så du nu har 3 løkker på 
nålen. Slå garnet om nålen og træk igennem 2 
af løkkerne. Der er nu 2 løkker på nålen. 
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3. Slå garnet om nålen og stik ned i samme 

maske igen, slå garnet om nålen og træk med 
tilbage så du nu har 4 løkker på nålen. Slå 
garnet om nålen og træk igennem de 2 af 
løkkerne. Der er nu 3 løkker på nålen.  

 
4. Slå garnet om nålen og stik ned i samme 

maske igen, slå garnet om nålen og træk med 
tilbage så du nu har 5 løkker på nålen. Slå 
garnet om nålen og træk igennem de 2 af 
løkkerne. Der er nu 4 løkker på nålen.  

 
5. Slå garnet om nålen og stik ned i samme 

maske igen, slå garnet om nålen og træk med 
tilbage så du nu har 6 løkker på nålen. Slå 
garnet om nålen og træk igennem de 2 af 
løkkerne. Der er nu 5 løkker på nålen. 

 
6. Slå garnet om nålen og stik ned i samme 

maske igen, slå garnet om nålen og træk med 
tilbage så du nu har 7 løkker på nålen. Slå 
garnet om nålen og træk igennem de 2 af 
løkkerne. Der er nu 6 løkker på nålen. 

 
7. Slå garnet om nålen og træk igennem alle 6 

løkker. Stram den lidt til. Din boble er nu 
dannet på vrangsiden. 

 
8. Hækl 2 fm i næste m.  
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9. Tryk din boble om på forsiden.  
 
 

 
10. Hækl 1 bm i næste maske.  

 
11. Hækl ” 2 fm i næste m, 1 boble i næste” Gentag 

”til” rundt og afslut med 1 km. (18) Der er 6 

bobler på denne omgang. 

 

 
 

Omgang 3: 

 
1. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm ned i 

samme m. Hækl 2 stgm i næste maske.  

 
2. Hækl nu 2 stgm i alle masker rundt. Afslut 

med 1 km (36) 
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Omgang 4: 

 
1. Lav 1 lm. Hækl 1 fm i de første 2 m.  

 

 
2. Hækl 1 bm i næste maske.  

 
3. Hækl ” 1 fm i de næste 2 m, 1 bm i næste” 

Gentag ”til” rundt og afslut med 1 km. (36) 

Der er 12 bobler på denne omgang. 

 

 

Omgang 5: 

 
1. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm ned i 

samme m, og 1 stgm i næste m.  

 

 
2. Hækl ” 2 stgm i næste m, 1 stgm i den 

efterfølgende m” Gentag ”til” rundt. Afslut 
med 1 km (54) 
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Omgang 6: 

 
1. Lav 1 lm. Hækl 1 fm i de næste 2 m. 

 

 
2. Hækl 1 bm i næste m.  

 
3. Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 1 bm i næste”. 

Gentag ”til” rundt og afslut med 1 km. (54) 
Der er 18 bobler på denne omgang. 

 

 

Omgang 7:  

 
1. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm ned i 

samme m, og 1 stgm i næste 2m.  

 
2. Hækl ” 2 stgm i næste m, 1 stgm i de næste 2 

m” Gentag ”til” rundt. Afslut med 1 km (72) 
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Omgang 8:  

 
1. Lav 1 lm. Hækl 1 fm i de 2 første m. 

 

 
2. Hækl 1 bm i næste m.  

 
3. Hækl ”1 fm i de næste 2 m, 1 bm i næste”. 

Gentag ”til” rundt og afslut med 1 km. (72) 
Der er 24 bobler på denne omgang. 

 

 

Omgang 9:   

 
1. Lav 3 lm (erstatter 1. stgm). Hækl 1 stgm ned i 

samme m, og 1 stgm i næste 3 m.  

 
2. Hækl ” 2 stgm i næste m, 1 stgm i de næste 3 

m” Gentag ”til” rundt. Afslut med 1 km (90) 
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Før og efter valkning: 

 

 

Til venstre ses bordskåneren inden valkning. Den måler ca. 27 cm i diameter. Til højre den valkede og 

færdige model. Det færdige mål afhænger meget af hvor meget din vaskemaskine valker dem, og din 

hæklefasthed, så det færdige mål kan variere fra 21-22 cm ca.  

 

Sæt evt. en lædersnor i til ophæng. 
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