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Basketweave Grydelapper 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer: 

 Hæklenål nr. 4 

 Hobbii Rainbow 8/4. Der hækles 

med 3 tråde. 

 Lædersnor 2 x 20 cm 

Køb garn og tilbehør her:  

http://shop.hobbii.dk/basketweave-

grydelapper-hobbii-design  

Mål: Ca. 19x19 cm Ønskes de større, ligges 

blot luftmasker til deleligt med 4+2.  

 

Forbrug:  Ca. 75g pr stk.   

 

 

 

 

Forkortelser: 

Lm: Luftmaske 

M : Maske 

Fm : Fastmaske 

Stgm: Stangmaske 

Brstgm : Bagom relief stangmaske 

Frstgm : Forfra relief stangmaske 

Km : kædemasker 

 

http://www.tantetråd.dk/
http://shop.hobbii.dk/basketweave-grydelapper-hobbii-design
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Opskrift: 

- Billedevejledning findes nederst i opskriften samt videotutorial her: 

https://youtu.be/EOOORhhdJt4  

Der hækles med 3 tråde. 

1. Start med en luftmaskerække. Hækl 34 lm.  

2. I 4.lm fra nålen hækles 1 stgm. Hækl nu stgm rækken ud. 

3. Vend arbejdet med 2 lm. Hækl 2 Frstgm, "2 Brstgm, 2 Frstgm"  Gentag "til" rækken ud. Hækl 1 

alm. stgm i vendemasken.  

4. Vend arbejdet med 2 lm. Hækl 2 Brstgm, " 2 Frstgm, 2 Brstgm" Gentag "til" rækken ud. Hækl 1 

alm. stgm i vendemasken. 

5. Vend arbejdet med 2 lm. Hækl 2 Brstgm, " 2 Frstgm, 2 Brstgm" Gentag "til" rækken ud. Hækl 1 

alm. stgm i vendemasken. 

6. Vend arbejdet med 2 lm. Hækl 2 Frstgm, "2 Brstgm, 2 Frstgm"  Gentag "til" rækken ud. Hækl 1 

alm. stgm i vendemasken.  

Sådan gentages række 3 til 6 til du har den ønskede størrelse på din grydelap. 

Kant: 

Kanten kan efterlades rå, eller hækles en kant med fm. I hjørnerne hækles 3 fm for at opnår et 

afrundet hjørne.  

 

Hank: Indsæt lædersnor i et hjørne og bind en knude. 

 

http://www.tantetråd.dk/
https://youtu.be/EOOORhhdJt4
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Vejledning: 

 
1. Start med at slå dine luftmasker op. I 4.lm fra 
nålen hækler du 1.stgm 
 

 
2. Hækl stgm rækken ud. 

 
3. Vend dit arbejde med 2 lm. 

 
4. Den første Frstgm skal hækles omkring stolpen 
på 2.stgm på forrige række. Nålen markere her 
hvordan hæklenålen skal ned omkring stolpen 
forfra. 
 

 
5. Der er nu hæklet den 1. Frstgm. 
 
 
 

 
6. Der hækles nu endnu 1 Frstgm om næste stgm 
stolpe på forrige række.  

http://www.tantetråd.dk/
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7. Der er nu hæklet 2 Frstgm. 

 
8. Nu skal der hækles 1 Brstgm omkring næste 
stgm stolpe. Nålen markere her hvordan 
hæklenålen skal ned bagom stolpen. 
 

 
9. Der er nu hæklet 1 Brstgm. 

 
10. Der hækles nu endnu 1 Brstgm om næste stgm 
stolpe på forrige række. 
 

 
11. Der er nu hæklet 2 Brstgm.  

 
12. Sådan gentages Frstgm og Brstgm rækken ud. 
I sidste maske hækles 1 alm. stgm 
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13. Vend dit arbejde med 2lm.  14. Der hækles nu 1 Brstgm om de næste 2 stgm 

stolper på  forrige række. 
 

 
15.  Nu hækles der 1 Frstgm om de næste 2 stgm 
stolper på forrige række. 

 
16. Gentag skiftevis 2 Frstgm og 2 Brstgm rækken 
ud, hækl 1 alm. stgm i vendemasken 
 

  
18. Vend dit arbejde med 2 lm.  19. Nu hækles der 1 Brstgm om de næste 2 stgm 

stolper på forrige række. 
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21. Nu hækles der 1 Frstgm om de næste 2 stgm 
stolper på forrige række. 
 

 
22. Gentag skiftevis 2 Brstgm og 2 Frstgm rækken 
ud. Hækl 1 alm. stgm i vendemasken. 

  
23. Vend dit arbejde med 2 lm, Nu hækles der 1 
Frstgm om de næste 2 stgm stolper på forrige 
række.  

24. Der hækles nu 1 Brstgm om de næste 2 stgm 
stolper på forrige række. 

    

 

25. Gentag skiftevis 2 Frstgm og 2 Brstgm rækken. 

I vendemasken hækles 1 alm. stgm. Gentag nu  
række 3-6 til du har det ønskede mål.    
 

http://www.tantetråd.dk/

