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New Beginnings 
Grytlapp 

 

Garn: Create with Adlibris Cotton Mercerized (100 g=240 m) 

Fg A: ca 20 g (Ljusgul A321)  

Fg B: ca 30 g (Ljusbrun A313) 

Om du använder ett annat garn, se till att det innehåller 100% bomull 

Virknål: 3,0  

Storlek: ca 20 x 20 cm 
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Virktermer 

m maska 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

lmb luftmaskbåge 

fm fast maska 

st stolpe 

kräftmaskor (crab stitch)  virkas som fm, men från vänster till höger 

bmb bakre maskbågen 

* - * upprepa 

hö hoppa över 

nä nästa 

RS arbetets rätsida 

AS arbetets avigsida 

 

 

Bra att veta 

• Grytlappen består av en fram- och en baksida som virkas ihop. Därefter görs 

kanten 

• Första st på varvet ersätts av 3 lm 

• Maskantal anges inom ( ) i slutet av varje varv 

• Udda varv = RS. Jämna varv = AS 

• Ev kan det skilja ett par mm i storlek mellan fram- och baksidan p.g.a att 

varven med hålmönster blir något smalare. Detta rättar till sig när du virkar 

ihop delarna, men om du vill kan du blocka dem till samma storlek före 

ihopvirkningen 
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Framsida (fg A) 

Virka 37 lm löst 

 

Varv 1: Börja i 4:e lm från nålen, 1 st i varje m (35 st), vänd 

Varv 2: 1 st i varje m (35 st), vänd 

Varv 3: 5 st, *1 lm, hö 1 m, 1 st* 6 ggr, 2 st, *1 lm, hö 1 m, 1 st* 6 ggr, 4 st (23 st, 12 

lmb), vänd 

Varv 4: 5 st, 1 lm, hö lmb, 1 st, *1 st om lmb, 1 st i st* 4 ggr, 1 lm, hö lmb, 3 st, 1 

lm, hö lmb, 1 st, *1 st om lmb, 1 st i st* 4 ggr, 1 lm, hö lmb, 5 st (31 st, 4 lmb), vänd 

Varv 5-7: 5 st, 1 lm, hö lmb, 9 st, 1 lm, hö lmb, 3 st, 1 lm, hö lmb, 9 st, 1 lm, hö lmb, 

5 st (31 st, 4 lmb), vänd 

Varv 8: = v 3 

Varv 9: 1 st i varje st och om varje lmb (35 st), vänd 

Varv 10-16: upprepa v 3-9 

Varv 17: 1 st i varje m (35 st).  

 

Tag av garnet 

 

Virka ett varv fm runt hela fyrkanten enligt följande:  

• Börja från RS. Första m görs som en stående fm  

• På höger samt vänster sida virkas 2 fm om varje st/3-lmb. Virka 2 lm i varje 

hörn. Avsluta med sm i första fm 

• Tag av garnet. Fäst trådarna 
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Baksida (fg B) 

Virka 37 lm löst 

Varv 1: Börja i 4:e lm från nålen, 1 st i varje m (35 st), vänd 

Varv 2-17: 1 st i varje m (35 st), vänd 

 

Tag av garnet 

Virka ett varv fm runt fyrkanten som ovan  

Tag av garnet, fäst trådarna  

 

Montering (fg B)  

• Lägg ihop de två delarna med AS mot varandra 

• Med grytlappens framsida mot dig, virka ihop dem med ett varv fm i bmb. 

Första m görs som en stående fm. Virka [1 fm, 1 lm, 1 fm] om lm i hörnen. 

Avsluta med sm i första fm 

• Tag ej av garnet 

 

Kant (fg B) 

Varv 1: 1 lm (=1 fm), 1 fm i varje m. I hörnen virkas [1 fm, 15 lm, 1 fm] om lm. 

Avsluta varvet med sm i första m 

Varv 2: 1 lm, virka kräftmaskor i bmb fram till de 15 lm 

i hörnet, virka 2 lm bakom lm-öglan, fortsätt virka 

kräftmaskor i bmb längs nästa sida. Upprepa varvet runt.  

 

Tag av garnet. 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! 


