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Tre grytlappar
Design och beskrivning Berit Samuelsson
“Världens bästa grytlappar”
Storelk: ca 17 x 17 cm
Garnåtgång: ca 120 gram / par. Par 1: natur 700, ljusgrön 724, mörkgrön 754. Par 2: blå 723, gul 710.
Stickor: 5 mm
Virknål: 4 mm

Arbetets gång
Lägg med stickor nr 5 och dubbelt garn  (1tråd 700 + 1 tråd 724 / 2 trådar 723) upp 30 m. Sticka rätstickning alla 
varv tills grytlappen är fyrkantig. 
Virka runt grytlappen med enkelt garn ev. med en annan färg. Virka fasta maskor med färg 754/ 710 runt om, i 
hörnen virkas 2 x 2 fasta maskor.
Avsluta med en hank: Virka 10 lm, virka 15 fm om luftmaskorna, fäst garnet med 1 sm.

“Våffelmönstrade grytlappar”
Storlek: ca 16 x 16 cm
Garnåtgång: ca 90 gram / par Par 1: sand 753, kant natur 700 och terrakotta 742. Par 2: ljusblå 721, kant grå 765 
och marinblå 732.
Virknål: 4 mm

Arbetets gång
Reliefstolpe: 1 omslag om nålen, tag nålen från höger till vänster om hela st från föregående varv (underliggande 
stolpe), omslag om nålen, drag genom och avsluta st.
Lägg med 753 / 721 upp 36 lm. 
Virka 34 st med nertag i den 4:e lm från nålen (1.a st = 3 lm). Vänd
Varv 1: 2 lm 1 reliefstolpe (se ovan), *2 st i st, 2 reliefstolpar* Upprepa varvet ut och avsluta med 1 reliefstolpe, 1 
reliefstolpe om lm. Vänd.
Varv 2: 2 lm 1 st i st *2 reliefstolpar, 2 st i st*. avsluta med 2 st. Vänd.
Upprepa dessa varv 1 och 2 tills arbetet är fyrkantigt. 
Kant runt (virkas ev med 2 andra färger)
Varv 1: *1 fm 1 lm hoppa över 1 m* upprepa * till *. I hörnen virkas * till * 2 ggr. 
Varv 2: * 1 fm över lm, 1 lm över fm* Avsluta med en hank (se världens bästa grytlappar).

“Mormorsrutor grytlappar”
Storelk: ca 17 x 17 cm
Garnåtgång: ca 120 gram / par. Par 1: vit 701, ljusgrå 765, svart 728. Par 2: mörkgrön 754, ljusgrön 754, julröd 
718 och mörkröd 757.
Virknål: 4 mm

Arbetets gång
Framsida (mormorsruta)
Lägg upp 5 lm, med 701/754 garn. Slut till en ring med 1 sm.
1:a st är alltid 3 lm.
Varv 1: 3 lm = 1:a st * 3 st 2 lm * 4 gånger.
Varv 2: Byt till 765/724 * 3 st 2 lm 3 st i hörnet, 1 lm * upprepa * till * 4 gånger
Varv 3: Byt till 728/718 * 3 st  2 lm 3 st i hörnet, 1 lm 3 st 1 lm * upprepa varvet ut.
Varv 4: Byt till 701/754 * 3 st 2 lm 3 st i hörnet, 1 lm (3 st 1 lm)  virka parantesen 2 ggr* upprepa varvet ut.
Varv 5: Byt till 765/724 * 3 st 2 lm 3 st i hörnet, 1 lm (3 st 1 lm)  virka parantesen 3 ggr* upprepa varvet ut.
Varv 6: Byt till 728/757 * 3 st 2 lm 3 st i hörnet, 1 lm (3 st 1 lm)  virka parantesen 4 ggr* upprepa varvet ut.
Varv 7: * 3 st 2 lm 3 st, 1 lm (3 st 1 lm) virka parantesen 5 ggr * upprepa varvet ut.

Baksida: Lägg upp 31 lm med 728/718 och börja virka st med nedtag i den 4:e lm = 29 st. Virka 14 stolpvarv.

Virka ihop fram och baksida med 1:a varvet i 701/754 och 2:a varvet i 765/754.
Varv 1: *1 fm 1 lm hoppa över 1 m* upprepa * till *. I hörnen virkas * till * 2 ggr. 
Varv 2: * 1 fm över lm, 1 lm över fm* 
Avsluta med en hank (se världens bästa grytlappar).

Förkortningar
sm = smygmaska, lm = luftmaska, st = stolpe, ggr = gånger
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