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 Scrappy Grydelapper 

Design af Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

oversat af Sannah Nygaard 

 

Denne opskrift er kun til privat brug. 

 

 
 

Disse grydelapper er meget lette at lave og en god måde at brude de små garnrester som 
bliver i overskud efter andre projekter. De hækles i dobbelt garn, hvor den ene tråd er 
naturhvid (eller den farve som ønskes) og den anden består af garnrester i forskellige 
farver. Fordelen med at have en gennemgående farve på den ene tråd, er at farveskiftene i 
arbejdet bliver blødere. 
 

Størrelse: Ca 23 x 19 cm. 
 

Du skal bruge (til to grydelapper): 
 

• 1 nøgle Scheepjes Cotton 8 50 g, farve 501 (eller den farve du ønsker). 
 

• Ca 50 g restgarner i 100 % bomuld. Jeg bruger en blanding af Scheepjes Cotton 8 
och Scheepjes Catona. Der kan også bruges et 50 g nøgle af en farve og lave 
ensfarvede grydelapper. 

 

• Hæklenål 4,0 mm 
 

• Stoppenål 
 

Forkortelser: 
 

Lm - luftmaske 
Km - kædemaske 
Hstm - halvstangmaske 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://favoritgarner.se/produkt/cotton-8-scheepjes/
https://favoritgarner.se/produkt/cotton-8-scheepjes/
https://favoritgarner.se/produkt/catona-50-gram-scheepjes/
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Læg restgarnern op i to rækker ved siden af hinanden så der bliver ca lige meget af hver 
farve garn i hver grydelap. Det bliver lidt som at lave sit eget farveskiftende garn. Til disse 
grydelapper valgte jeg restgarner i grå og turkise toner, men farverne kan varieres i det 
uendelige :) Garnerne bindes sammen med en ”magisk knude”, beskrivelse på hvordan 
du laver den magiske knude, findes på min blogg under menuen “Tutorials”. Så behøver 
du ikke at hæfte en masse tråde, men kan klippe garnet helt ind til knuden. 
 

 
 

Start: 

 

37 lm (eller så mange som ønskes, dette er bredden på 
grydelappen) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Række 1: 
 
1 hstm i 2.  lm fra nålen. 1 hstm i hver lm rækken ud. Vend. 
 

[36 hstm] 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://mijocrochet.se/tutorials/
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Række 2 - 27: 

 

1 lm (regnes ikke som en maske). 1 hstm i hver hstm 
rækken ud. Vend. 
 

[36 hstm] 
 

Du kan lave færre eller flere rækker hvis du ønsker en 
anden størrelse. 
 
 

 
 

Afslutende række: 
 
Inden du vender, lav 12 lm (lav flere lm hvis du vil have en større strop) og så 1 km i 
samme hstm som du lavede sidste hstm i. Vend. Spring over 1 lm, 1 km i hver lm. 1 km i 
hver hsmt rækken ud. Klip garnet. 
 

 
 

 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/

