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Happy Cooking 

Grytlapp 

 

 

Garn: Scheepjes Catona i 2 färger. Ca 20 g av färg A och ca 30 g av färg B 

Om du använder ett annat garn, se till att det är 100% bomull så det tål värme 

Virknål: 3,0 (3,5 om du vet med dig att du virkar väldigt hårt) 

Storlek: ca 21 cm i diameter 
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Virktermer 

m maska 

MR magisk ring 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

lmb luftmaskbåge 

fm fast maska 

hst halvstolpe 

relhstfr relief halvstolpe framifrån 

st  stolpe 

pop popcorn* 

bmb bakre maskbågen 

* - * upprepa varvet ut 

[ - ]  virka i samma m 

2 i 1 2 st i samma m (ökning) 

nä nästa 

 

*Popcorn: Virka 4 st i samma m. Tag nålen ur öglan, stick in den i den första st, plocka upp 

öglan igen och dra igenom. Stäng popcornet med 1 lm (denna lm räknas ej som en egen m) 

 

  

Bra att veta 

• Grytlappen görs dubbel med ett mönstrat framstycke och ett enfärgat 

bakstycke som virkas ihop Därefter virkas kanten 

• Första m på varvet görs som en stående m eller ersätts av: 

fm = 1 lm 

hst = 2 lm 

st = 3 lm 

• Avsluta varje varv med 1 sm i första m eller en invisible join 
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• Maskantal inom parentes efter varje varv 

• Färgkod (A/B) anges i början av varvet 

• Arbetet kan böja sig, men rätar ut sig efter hand. Om inte, prova att blocka 

eller gå upp ½  - 1 storlek på virknål 

 

 

Framstycke 

Varv 1 (A): 10 hst i MR (10) 

Varv 2 (A): 2 st i varje m (20) 

Varv 3 (B): Börja i valfri m, [1 pop, 1 lm] i varje m (20 pop, 20 lmb) 

Varv 4 (A): Börja i valfri lmb, *2 hst om lmb, 1 relhstfr om pop, 1 hst om nä 

lmb, 1 relhstfr om pop* (50) 

Varv 5 (A): *4 st, 2 st i nä m* (60) 

 

Klipp ej av garnet mellan färgbytena på nästa varv. Virka in den färg som inte 

används fram till nästa färgbyte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varv 6 (A): *3 st, 1 lm, byt till fg B, 1 pop, byt till fg A, 1 lm*. Klipp av fg B (45 

st, 15 pop, 30 lmb) 

Varv 7 (A): *3 hst, 1 hst om lmb, 1 relhstfr om pop, 1 hst om lmb* (90) 
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Varv 8 (A): 1 st i varje m (90) 

Varv 9 (B): Börja i valfri m, *8 st, 2 st i nä m* (100) 

Varv 10 (A): Börja i valfri m, *9 st, 2 st i nä m* (110) 

 

Tag av garnet, fäst trådarna 

 

Bakstycke  

(Fg B) 

 

Om du vill undvika att cirkeln blir kantig, gör inte ökningarna på samma ställen 

varje varv 

 

Varv 1: 12 st i MR (12) 

Varv 2: 2 st i varje m (24) 

Varv 3: *1 st, 2 i 1* (36) 

Varv 4: *2 st, 2 i 1* (48) 

Varv 5: *3 st, 2 i 1* (60) 

Varv 6: *4 st, 2 i 1* (72) 

o. s. v. 

 

Fortsätt att öka med 12 st/varv enligt samma princip, tills cirkeln är lika stor som 

framstycket. Ev behöver du justera storleken genom att göra hst eller fm sista 

varvet. Maskantalet på sista varvet behöver inte vara detsamma som på 

framstycket. 

 

Tag av garnet, fäst trådarna 
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Montering 

Lägg ihop delarna med avigsidorna mot varandra 

(Fg B) Virka ihop dem från framsidan med 1 varv fm i bmb. Gör en fm i varje m 

på framstycket och i lämplig motsvarande m på bakstycket. I sista m virkas [1 

fm, 18 lm, 1 sm] (110 fm, 18 lm) 

 

Kant 

(Fg A) Börja i 1:a m på föreg v, *1 fm, 1 hst, [1 st, 1 lm, 1 st] i nä m, 1 hst, 1 

fm*. Upprepa varvet runt, 1 fm i varje lm på hängaren (22 spetsar). 

 

Tag av garnet och fäst trådarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du delar ditt alster i sociala media, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig 

gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete! 

 

 


