
 

Grytlappar med bubblor 

Ladda ner PDF här

Det har blivit väldigt populärt att virka sina egna disktrasor, så varför inte även virka dina egna
grytlappar? Du kan sätta din personliga prägel på hemmet med dessa vackra, ekologiska grytlappar
med bubblor. Du kan virka dessa fantastiska grytlappar med bubbelmönster genom att följa
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vägledningen nedan. Vägledningen är lättläslig och lätt att följa för både övade och nybörjare. De fina
grytlapparna är virkade i Mayflower Cotton 8/4 Ekologisk, men du kan även använda andra kvaliteter
så länge tjockleken är 8/4.

Med detta mönster får du 2 st. fyrkantiga grytlappar med bubbelmönster. Det virkas med dubbel tråd
av Mayflower Cotton 8/4 Ekologisk. 

Storlek: ca. 18 x 18 cm

Material: Mayflower Cotton 8/4 Organic Ekologisk. Innehåller: 100% ekologisk bomull. Löplängd 50 g
= ca. 170 m. 

Garnförbrukning: 2½ - 3 nystan

Virknål: nr. 4,00 mm

Övriga redskap:

Nål till att häfta ändar
Stropp (alternativt kan du virka en rad luftmaskor som stropp) 

 

Förkortningar

lm = luftmaska 
sm = smygmaska
fm = fastmaska 
bm = bubbelmaska
*-* = upprepa det som står mellan stjärnorna
(X) talet i parentes, anger hur många maskor du ska ha när varvet är virkat

Virkinformation: 

En bubbelmaska är egentligen bara 5 ofärdiga stolpar som virkas ihop såhär: 

*slå garnet om nålen, stick nålen ned i maskan, slå garnet om nålen, dra garnet igenom maskan, slå
garnet om nålen och dra garnet igenom två av öglorna på nålen* upprepa ytterligare 4 gånger, så att
du har i allt 5 ofärdiga stolpar. Avsluta bubblan genom att slå garnet om nålen och dra garnet igenom
alla maskorna på nålen. 

Metod

Det virkas med två trådar garn
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1. Slå upp 27 lm + 1 lm till att vända med.

Alle varv vänds med 1 lm

2. Virka 1 fm i varje maska (27)

3. Virka *1 fm, 1 bm* upprepa till du har 1 maska kvar. I den sista maskan virkas 1 fm (27) (13
bubblor + 14 fm)

4. Upprepa varv 2 och 3 till grytlappen är kvadratisk (13 x 13 bubblor)

5. Härefter virkas en kant. Virka fm längs alla sidor av grytlappen. I varje hörn ska det vara 3 fm. Akta
så att du inte virkar för stramt. Avsluta med 1 sm. Om kanten välver sig kan du virka ett varv mer. 

6. Virka en grytlapp mer och fäst ändarna. Sätt en stropp i hörnet av varje grytlapp.

Du har nu virkat ett par grytlappar.

 

Använd gärna #ritokrea när du delar bilderna av det färdiga projektet på de sociala medierna, så vi
kan se resultatet :-) 

Design: Frossenfuldmaane (Maja Kongskov Anthonisen Eskildsen)



 

 

 



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

