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Hæklede grydelapper 

 

Opskrift på grydelapper hæklet i dobbelt bomuldsgarn med nål nr. 4 (brug 3½ hvis du hækler meget 

løst) 

4 nøgler rækker rigeligt til et par grydelapper. (eller brug dine rester) 

Hækletips: 

Jeg har brugt 2 nøgler i hver farve (8 nøgler og lavet 2 par).  

Alle masker hækles med dobbelt garn dvs med 2 tråde. 

Hvis man kun har en nøgle af hver farve, kan man tage fra begge ender, 

eller vinde en lille nøgle op af garnet, da det er påkrævet at have to tråde 

af samme farve samtidig. 

Alle rk. vendes med 1 lm 

Da alle masker er fastmasker, kan man med fordel hækle over tråd enderne med det samme ved 

farve skifte, frem for at hæfte til sidst 

 

Forkortelser: 

lm = luftmasker 

fm = fastmasker 

rk = rækker 

farvere på billedet 1 = lilla, 2 = koralrød, 3 = æblegrøn, 4 = råhvid 
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Stribede: 

Hækl 41 lm med dobbelt garn (en tråd farve 1 og en tråd farve 2), vend og hækl 40fm tilbage. 

Alle efterfølgende rækker er 40 fm og dobbeltgarn 

1.-4. rk hækles med 1 tråd farve 1, og 1 tråd farve 2  

5.-8. rk hækles med 2 tråde farve 2 

9.-12. rk hækles med 1 tråd farve 2, og 1 tråd farve 3 

13.-16. rk hækles med 2 tråde farve 3 

17.-20. rk hækles med 1 tråd farve 3, og 1 tråd farve 4 

21.-24. rk hækles med 2 tråde farve 4 

25.-28. rk hækles med 1 tråd farve 4, og 1 tråd farve 1 

29.-32. rk hækles med 2 tråde farve 1 

33.-36. rk hækles med 1 tråd farve 1, og 1 tråd farve 2 

37.-40 rk hækles med 2 tråde farve 2 

41-44. rk hækles med 1 tråd farve 2, og 1 tråd farve 3 

(du kan også vælge at hækle 2 eller 4 rækker mellem hver farve skifte eller vælge dit helt eget) 

 

Ternede: 

Hækl 41 lm med 2 tråde farve 1, vend  

1.rk hækl 10 fm med 2 tråde farve 1, den 10. fm stoppes inden den 

hækles færdig, og lad en tråd farve 1 hænge ind mod dig og skift til en 

tråd farve 2 og afslut masken (se billedet) , hækl 10 fm med 1 tråd 

farve 1 og 1 tråd farve 2, 10 fm 1tråd farve 1 og 1 tråd farve 3, 10 fm 1 

tråd farve 1 og 1 tråd farve 4. (husk hver gang at der skiftes tråd at gøre 

det inden sidste maske afsluttes, og lade tråden hænge på indvendig 

side ) 

2.rk hækl 10 fm 1 tråd farve 1 og 1 tråd farve 4, 10 fm 1 tråd farve 1 og 1 tråd farve 3, 10 fm 1tråd 

farve 1 og 1 tråd farve 2, 10 fm 2 tråd farve 1. (husk hver gang at der skiftes tråd at gøre det inden 

sidste maske afsluttes, og lade tråden hænge på indvendig side) 

3. - 11. rk som rk 1 og 2 (med farve 1 som gennemgående tråd vandret) 
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12.rk - 22. rk nu skiftes der farve, så farve 2 bliver gennemgående vandret, mens de lodrette farver 

er de samme  

23. - 33. rk nu skiftes til farve 3 som gennemgående farve vandret, mens de lodrette farver er de 

samme 

34. - 44. rk hækles med farve 4 som gennemgående vandret og de lodrette er de samme. 

 

Små rester: 

Hækl 41 lm med dobbelt garn (en helt lille rest og en lille rest), vend 

og hækl 40fm tilbage. 

Alle efterfølgende rækker er 40 fm og dobbeltgarn 

Når en rest slipper op, fortsættes med den næste i bunken. Hækl over 

enderne efterhånden.  

 

Afslutning: 

Der hækles med 2 tråde farve 1. start i et hjørne med fm og hækl 18 lm, hækl igen 1 fm i hjørnet 

(stroppen) og fortsæt med at hækle 1 fm række hele vejen rundt (1fm i hver maske, og 1 fm i hver 

rk. – 1ekstra fm i hver hjørne) slut med 2o fm rundt om stroppen, klip tråden, og hæft. 

 

 

God fornøjelse med min opskrift, som du er velkommen til at bruge til eget brug, men ikke sælge 

eller videre give den.  

Du er velkommen til at kontakte mig på facebook eller på mail jettelangelundchr@gmail.com, hvis 

du har spørgsmål og/eller kommentarer til opskriften. 

Jeg vil meget gerne vide, hvis du finder fejl i den. 

 

Hilsen Jette Langelund Christensen 
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