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Grytlappar



Diam: ca 21 cm 
Garnåtgång: ca 30 g
Virknål: 3 mm
Garn: Flox cerise (323427), orange (323324)

Denna grytlapp är virkad rund med två färger.  
Se Virka med två färger hur du gör när du byter färg.

Virka 5 luftmaskor och förslut till en ring med  
hjälp av 1 smygmaska.
Varv 1: Virka 2 fasta maskor om ringen med färg 1.  
Virka 2 fasta maskor om ringen med färg 2.  
Upprepa ytterligare tre gånger till så att det är  
totalt 16 maskor runt ringen.
Varv 2: Virka 1 fast maska med färg 1 och 2 fasta  
maskor i nästa maska. Byt till färg 2 och virka  
1 fast maska och 2 fasta maskor i nästa maska.  
Upprepa varvet ut.
Varv 3 och vidare: Fortsätt att byta mellan färgerna  
och öka med en fast maska i sista maskan på varje färg.  
På detta sätt ökar du cirkelns storlek och färgerna kommer  
att forma ett spiralmönster. 
Virka tills grytlappen är ca 20 cm i diam.
Klipp av det garn som du inte vill ha som kantfärg och fäst garnänden.

Kant: 
Använd det garn som är kvar och virka en kant med picot, se beskrivning i slutet av texten.
Virka en ögla, se beskrivning i slutet.

3. Rund grytlapp med tvåfärgad spiral 

1. Rund grytlapp 
med tygremsor
Diam: ca 20 cm
Virknål: 8 mm, 2,5 mm
Garn till kanten: Flox vårgrön (323278)

Riv långa tygremsor, ca 3 cm breda. 
Virka 3 luftmaskor och förslut till en ring med  
hjälp av en smygmaska.
Virka 6 fasta maskor runt ringen.
Öka varje varv med 6 maskor jämnt  
fördelade över cirkeln. Virka tills cirkeln är 
ca 20 cm i diameter.

Kant: 
Virka med bomullsgarn runt hela grytlappen 
*1 fast maska, 3 fasta maskor i samma maska. 
Upprepa från *.

2. Kvadratisk  
grytlapp med  
tygremsor
Storlek: ca 18x18 cm
Virknål: 8 mm

Riv långa tygremsor, ca 3 cm breda.  
Vi har använt oss av olika tygbitar, 50x70 cm.
Virka 15 luftmaskor, vänd med 1 luftmaska.
Virka fasta maskor (i bakre delen av öglan)  
hela varvet ut.
Fortsätt virka fasta maskor, vänd med  
1 luftmaska i början på varje varv, tills grytlappen  
är kvadratisk. Byt gärna mellan olika tyger.
Virka en luftmaskebåge som upphäng och  
fäst med en smygmaska.

Storlek: ca 20x20 cm
Virknål: 4 mm
Garnåtgång: ca 45 g  
(varav ca 15 g till ränder  
och kant)
Garn: Flox vit (323275),  
orange (323324)

Vi har använt dubbelt garn  
för att få en kraftig grytlapp.
Grytlappen virkas med  
början vid upphängningsöglan 
och i riktning nedåt.
För att få en fin struktur  
virkas denna grytlapp i  
bakre delen av öglan på  
föregående varv.
Mönstret är enkelt,  
ökningen sker i mitten  
med 3 fasta maskor i 1 maska.  
Därmed ökas antalet maskor  
på sidorna till nästa varv.

Ögla: 
Virka 10 luftmaskor och förslut till en ring med hjälp av 1 smygmaska.
Virka fasta maskor runt luftmaskeringen, så att de täcker hela vägen runt (ca 14 fm)

Grytlapp:
Nu går arbetet över till grytlappen.
Varv 1: Virka 1 fast maska, 3 fasta maskor i en maska, 1 fast maska. Vänd med 1 luftmaska.  
(Tänk på att gå ner med virknålen i bakre delen av öglan när du virkar.)
Varv 2: Virka 2 fasta maskor, 3 fasta maskor i en maska, 2 fasta maskor. Vänd med en luftmaska.
Varv 3: Virka 3 fasta maskor, 3 fasta maskor i en maska, 3 fasta maskor. Vänd med en luftmaska.
Fortsätt virka på detta sätt där ökningen hela tiden sker i mitten, med 3 fasta maskor i en maska  
och där antalet fasta maskor i sidorna därmed blir fler.
Virka tills grytlappen mäter ca 19x19 cm. Byt eventuellt till en avvikande färg. Vi har varvat 2 varv  
orange med två varv vit, i tre omgångar, i grytlappens nedre del.
Maska av.

Kant: 
Använd enkelt garn och virka en kant med picot, se beskrivning i slutet.

4. Grytlapp med ränder



I inspirationshäftet 600735 finns en beskrivning av hur man virkar mormorsrutor.

Storlek: ca 18x18 cm
Garnåtgång: ca 30 g
Garn: Victoria vit (323449), rosa (323440),  
ljusgrön (323444), gul (323443)
Virknål: 3,5 mm
Tyg: 19x38 cm
Thermolam: 18x18 cm

Virka fyra lika stora mormorsrutor på totalt  
fyra varv per ruta. 
Sy ihop rutorna. 
Sy ihop två tygbitar à 19x19 cm med  
thermolam emellan. 
Sy ihop tyget och mormorsrutorna. 
Virka en liten blomma så här: 3 luftmaskor,  
förslut till en ring med hjälp av en smygmaska.
Varv 1: Virka 10 maskor runt cirkeln.
Varv 2: Virka 5 luftmaskebågar med 3 luftmaskor  
i varje båge runt cirkeln.
Varv 3: Virka 3 fasta maskor i varje båge,  
smygmaska mellan bågarna.
Sy fast blomman mitt på grytlappens tygsida.
Avsluta med en picot kant och en ögla, enligt beskrivningarna i slutet.

6. Mormorsrutor och tyg
Diam: ca 21 cm
Virknål: 4 mm, 2,5 mm
Garnåtgång: ca 45 g (varav ca 30 g till vit cirkel) 
Garn: Flox vit (323275), cerise (323427), grön (323320)

Cirkeln är virkad med dubbelt garn på virknål 4 mm.  
Kanten, rosen och bladen är virkade med enkelt garn på virknål 2,5 mm.

Cirkel: 
Virka 6 luftmaskor och förslut till en ring med hjälp  
av 1 smygmaska.
Virka första varvet 3 luftmaskor, 14 stolpar=15 maskor.
Varv 2: 2 stolpar i varje maska=30 maskor. 
Fortsätt att öka varje varv med 5 stolpar,  
jämnt fördelade över cirkeln.
Virka 5 varv.
Virka luftmaskebågar med fyra luftmaskor  
i varje båge, runt hela cirkeln. Gå ner i var  
tredje maska med en smygmaska.
Virka 5 stolpar runt varje luftmaskebåge,  
gå ner mellan bågarna med en smygmaska.

Kant:
Börja i en båge och virka *fasta maskor 
i 2 maskor, 3 stolpar i maskan på bågens mitt  
och sedan två fasta maskor. 
Upprepa * hela varvet ut.
Virka en ögla som upphäng, enligt beskrivningen i slutet.

Ros: 
Virka 4 luftmaskor och förslut till en ring med hjälp av en smygmaska.
Varv 1: 6 fasta maskor om ringen.
Varv 2: 3 luftmaskor, gå ner med en smygmaska i andra maskan och upprepa tills att det blir  
3 luftmaskebågar.
Varv 3: 5 stolpar runt varje luftmaskebåge, gå ner med en smygmaska i varje övergång.
Varv 4: 5 luftmaskebågar med 4 luftmaskor i varje båge, på blommans undersida, jämnt fördelade  
på blommans undersida.
Varv 5: 7 stolpar runt varje luftmaskebåge.
Varv 6: 5 luftmaskebågar med 5 luftmaskor i varje båge, på blommans undersida, från mitten  
av kronbladet till nästa kronblads mitt.
Varv 7: 9 stolpar runt varje luftmaskebåge.
Maska av.

Blad:
Virka 12 luftmaskor. Virka stolpar i 10 maskor på båda sidor om luftmaskorna.  
Vänd i sidan med två luftmaskor. Maska av.
Gör 6 blad.
Sy fast ros och blad på grytlappen.

5. Rund grytlapp med ros

VIRKA MED TVÅ FÄRGER
När du vill byta mellan två färger under ett varv, låter du det ena garnet löpa med i virkningen  
under tiden du virkar med det andra garnet.

Virka med första färgen, låt den andra färgen löpa med i arbetet.
Virka maskorna ”runt” den andra färgen.
Håll den andra färgen sträckt i arbetet.
Byt över till den andra färgen.
Låt nu den första färgen löpa med i arbetet och virka runt den med den andra färgen.

PICOT (spetskant): 
Virka 3 luftmaskor och 1 fast maska i första luftmaskan.  
Hoppa över 2 maskor och virka sedan 1 fast maska i arbetets tredje maska. Upprepa varvet ut.

ÖGLA (upphäng): 
Virka 1 luftmaskebåge i kanten på grytlappen och fäst med 1 smygmaska.
Virka fasta maskor runt luftmaskebågen, så att de täcker hela vägen runt.


