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 Scrappy Grytlappar 

Design av Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

 

Detta mönster är endast för privat bruk. 

 

 

 
 

Dessa grytlappar är mycket enkla att göra och ett bra sätt att använda upp små 
restgarnssnuttar som blir över i andra projekt. De virkas i dubbelt garn där den ena 
tråden är naturvit (eller den färg som önskas) och den andra består av restgarner i olika 
färger. Fördelen med att ha en genomgående färg på ena tråden är att färgskiftningarna i 
arbetet blir mjukare. 
 

Storlek: Ca 23 x 19 cm. 
 

Du behöver (för två grytlappar): 
 

• 1 nystan Scheepjes Cotton 8 50 g, färg 501 (eller den färg du önskar). 
 

• Ca 50 g restgarner i 100 % bomull. Jag använder en blandning av Scheepjes 
Cotton 8 och Scheepjes Catona. Det går också bra att använda ett 50 g nystan av 
en färg och göra enfärgade grytlappar. 

 

• Virknål 4,0 mm 
 

• Stoppnål 
 

Förkortningar: 
 

Lm - luftmaska 
Sm - smygmaska 
Hst - halvstolpe 

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/cotton-8-scheepjes/
https://favoritgarner.se/produkt/catona-50-gram-scheepjes/
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Lägg upp restgarnerna i två rader bredvid varandra så att det blir ungefär lika mycket av 
varje färg i vardera grytlapp. Det blir lite som att göra sitt eget färgskiftande garn. Till 
dessa grytlappar valde jag restgarner i gråa och turkosa toner, men färgerna kan varieras i 
det oändliga :) Garnerna knyts ihop med en “magisk knut”, beskrivning på hur du gör en 
magisk knut finns på min blogg under menyn “Tutorials”. Då behöver du inte fästa en 
massa trådar utan kan klippa garnet precis intill knuten. 
 

 
 

Start: 

 

37 lm (eller så många som önskas, detta är bredden på 
grytlappen) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Varv 1: 
 
1 hst i 2:a lm från nålen. 1 hst i vardera lm varvet ut. Vänd. 
 

[36 hst] 

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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Varv 2 - 27: 

 

1 lm (räknas ej som en maska). 1 hst i varje hst varvet ut. 
Vänd. 
 

[36 hst] 
 

Du kan göra färre eller fler varv om en annan storlek 
önskas. 
 
 
 

 
 

Avslutande varv: 
 
Innan du vänder, gör 12 lm (gör fler lm om du vill ha en större ögla) och sedan 1 sm i 
samma hst som du gjorde sista hst i. Vänd. Hoppa över 1 lm, 1 sm i varje lm. 1 sm i varje 
hst varvet ut. Klipp av tråden. 
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