Valkede Julegrydelapper
No. 2004-184-8876

Materialer

Strikkefasthed

2 nøgler a 50 g Snowstorm
Scarlet (rød) farve 10
2 nøgler a 50 g Snowstorm
Dark Forrest (grøn) farve 15

12 masker på 10 cm
24 pinde på 10 cm

Pinde 8 mm
Hæklenål 6 mm

Forklaringer
Kantmaske: Tag 1 maske vrang løst af
med garnet foran arbejdet.
3 masker sammen: Tag 1 maske vrang
løst af, strik 2 masker ret sammen, træk
den løse maske over.

Mål
Før valkning
ca 32 x 32 cm
ca 44 cm langs striben
Efter valkning
26 x 26 cm
ca 36 cm langs striben

Køb garnet her:
http://shop.hobbii.dk/valkede-grydelapper

Opskrift information

Grydelappen strikkes i retstrik i
domino-mønster.
Der strikkes med 2 nøgler rød og 1
nøgle grøn.
Sno garnerne om hinanden ved
farveskift.
Der er garn til en rød og en grøn
grydelap.
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Opskrift, Rød grydelap
Slå 36 masker op med rød med det ene nøgle, slå 3 masker op med grøn og 36 masker rød
med det andet nøgle = 75 masker på samme pind.
1. pind, vrangen: Rød: strik 36 masker, sno garnerne om hinanden, grøn: strik 3 masker,
sno garnerne om hinanden, rød: strik 36 masker.

2. pind, retten: Rød: strik 1 kantmaske, 34 masker, sno garnerne om hinanden, grøn: strik 1
maske, 3 masker sammen, 1 maske, sno garnerne om hinanden, rød: strik 35 masker.
Sno garnerne om hinanden ved farveskift på alle ret-side-pinde.
3. pind, vrangen: Rød: strik 1 kantmaske, 34 masker, læg garnet foran arbejdet, sno

garnerne og læg det grønne garn bag arbejdet, grøn: strik 3 masker, læg garnet foran
arbejdet, sno garnerne og læg det røde garn bag arbejdet, rød: strik 35 masker.
Flyt og sno garnerne om hinanden ved farveskift på alle vrang-side-pinde.
4. pind: 1 kantmaske, 33 masker rød, 1 maske grøn, 3 masker grøn sammen, 1 maske
grøn, 34 masker rød.

5. pind: 1 kantmaske, 33 masker rød, 3 masker grøn, 34 masker rød.
Fortsæt således med indtagning på hver 2. pind til der er 5 masker tilbage = 1 maske rød, 3
masker grøn, 1 maske rød. Slut med en vrang-side-pind.
Bryd begge røde garn-nøgler.
Strik med grøn: 1 ret, 3 masker sammen, 1 ret = 3 masker.
På næste pind strikkes 3 masker ret sammen = 1 maske.
Bryd ikke garnet, men fortsæt med stroppen.
Strop
Sæt masken på hæklenålen og hækl 1 fastmaske i maskens venstre lænke.
*Hækl 1 fastmaske i denne fastmaske (lænken til venstre)*, gentag fra * til * til stroppen
måler ca 20 cm.
Bryd garnet og træk enden igennem masken.
Sy stroppen fast i hjørnet.
Hæft ender.
Vask grydelappen i maskine på 60 grader. Træk den i facon og lad den tørre.
Strik en grydelap magen til, men i modsatte farver.

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til stine@hobbii.dk
Rigtig god fornøjelse
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