
 

Grydelapper med bobler 
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Det er blevet utrolig populært at hækle sine egne karklude, men hvorfor ikke hækle dine egne
grydelapper? Du kan sætte dit personlige præg på hjemmet med disse flotte, grydelapper med
bobler. Du kan hækle disse fantastiske grydelapper med boblemønster ved, at følge vejledningen
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herunder. Vejledningen er let læselig og nem at følge for både øvede og begyndere. De fine
grydelapper er hæklet i Mayflower Cotton 8/4 Organic Økologisk, men da kvaliteten er udgået kan du
bruge andre kvaliteter, så længe det er tykkelsen 8/4.

Med opskriften her får du 2. firkantede grydelapper med boblemønster. Der er hæklet med
dobbelttråd af Mayflower Cotton 8/4 Organic Økologisk eller Infinity Hearts Rose 8/4.

Størrelse

Ca. 18 x 18 cm

Materialer

Infinity Hearts Rose 8/4 Indeholder: 100% bomuld. Løbelængde 50 g = ca. 176 m. 

Garnforbrug: 2½ - 3 nøgler

Hæklenål: nr. 4,00 mm

Øvrige redskaber: 

Nål til at hæfte ender
Strop (alternativt kan du hækle en række luftmasker, som strop)

 

Forkortelser

lm = luftmaske 
km = kædemaske
fm = fastmaske 
bm = boblemaske
*-* = gentag det der står imellem stjernerne
(X) tallet i parantes, angiver hvor mange masker du skal have når rækken er hæklet

 

Hækleinformation: 

En boblemaske er i virkeligheden bare 5 ufærdige stangmasker, der hækles sammen således:

*Slå garnet om nålen, stik nålen ned i masken, slå garnet om nålen, træk garnet igennem masken,
slå garnet om nålen og træk garnet igennem to af løkkerne på nålen* gentag yderligere 4 gange, så
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du i alt har 5 ufærdige stangmasker. Afslut boblen ved at slå om nålen, og trække garnet igennem
alle maskerne på nålen 

Fremgangsmåde

Der hækles med to tråde garn.

1. Slå 27 lm op + 1 lm til at vende.

Alle rækker vendes med 1 lm

2. Hækl 1 fm i hver maske (27)

3. Hækl *1 fm, 1 bm* gentag til du har 1 maske tilbage. I den sidste maske hækles 1 fm. (27) (13
bobler + 14 fm)

4. Gentag række 2 og 3 til grydelappen er kvadratisk (13x13 bobler)

5. Herefter hækles der en kant. Hækl fm langs alle siderne af grydelappen. I hvert hjørne skal der
være 3 fm. Pas på, at du ikke hækler for stramt. Afslut med 1 km. Hvis kanten buer, kan du hækle en
omgang mere.

6. Hækl to grydelapper og hæft ender. Sæt en strop i hjørnet af hver grydelap.

Du har nu hæklet et sæt grydelapper.

 

Brug gerne #ritohobby når du deler billederne af det færdige projekt på de sociale medier, så vi kan
se resultatet :-) 

Design: Frossenfuldmaane (Maja)
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