
klut og grytelapper

Håndstrikket - alltid spesielt!

KIT nr.9



Strikkete grytelapper 
 
Størrelse: 
Ca 16 x 16 cm 
 
Garn: 
mandarin petit Bomull (100 
% bomull. 50 gram = ca 130 
m) 
 
Garnmengde: 
Marineblå nr. 6073: 50 gram 
Hvitt nr. 1001: 50 gram  
 
Veiledende pinner: 
Liten rundpinne: 3 ½  
Heklenål: 3 
 
Strikkefasthet: 
23 m glattstrikk på pinne 3 ½ 
= 10 cm. 
 
Grytelapp 1: 
Legg opp med hvitt 78 m. 
Strikk 1 vrang (kantmaske), 
mønster B en gang, 1 vrang 
(kantmaske), mønster B. De 
vrange maskene strikkes hele 
tiden vrangt og holdes utenfor 
mønsteret. Etter mønster B, 
strikkes mønster A, og tilslutt 
mønster B igjen. Fell av med 
hvitt.  

Grytelapp 2: 
Legg opp med marine 78 m.  
Strikk 1 vrang, mønster A, 1 
vrang, mønster A. De vrange 
maskene strikkes hele tiden 
vrangt og holdes utenfor 
mønsteret. Etter mønster A 
fortsettes med B og tilslutt A 
igjen. Fell av med marine. 
 
Montering: Hekle rundt kan-
tene langs oppleggs- og avfel-
lingskantene og langs den 
vrange kantmasken. Gryte-
lapp 1 med marine, og gryte-
lapp 2 med hvitt. Begynn i det 
hjørnet du vil ha hempen. 
Hekle slik: 1 fm over 2 om-
ganger, 2 m fra kanten 
(kantmaske medregnet), *1 
lm, hopp over 2 m/omg, 1 fm 
over 2 omg/m*. Gjenta fra *-
*.  I hjørnene gjentas 3 gang-
er på samme sted. Det må 
hekles litt løst. Viktig av kan-
ten ikke strammer. 
På slutten av kanten lages 
hempe slik: Hekle 12 lm, 1 
fm, i første fm, snu og hekle 
ca 12 fm rundt lm-buen. Klipp 
av tråden og sy til i kanten. 

Klut 
 
Størrelse: 
Ca 30 x 25 cm 
 
Garn: 
mandarin naturell: (100 % 
bomull. 50 gram = ca 130 
meter) 
 
Garnmengde: 
Grønn 8514: 100 gram 
 
Fargealternativ: 
Cerise 4517, Turkis 6705, Gul 
2015  
 
Veiledende pinner: 
4 ½  
 
Strikkefasthet: 
20 masker på pinne 4 ½ med 
dobbelt garn og ribbestrikk er 
ca 10 cm.  
 
Legg opp 62 m med dobbelt 
garn og p nr 4 ½. Strikk fram 
og tilbake i vrangbordstrikk, 2 
rett, 2 vrang til arbeidet måler 
ca 25 cm, eller ønsket lengde. 
Fell av med rette og vrange 
m. 
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