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Design och beskrivning: Elvy Jonsson
Trefärgad Grytlapp med snäckor.
Garnåtgång: ca 70 gram/par. 3 olika färger i Sunny.
Storlek: ca 17x17 cm. Virknål: nr 3
Virka så fast att 2 snäckor = 6 cm (5 st kallas
snäcka)
Mönstret delbart med 6+1+1 vändmaska.
Virka 1 varv i varje färg, färgen byts i sista genomdraget på sista stolpen.
*-* upprepas v ut.
Lägg upp 32 lm.
V1: Börja i 2:a lm med 1fm *hoppa över 2 lm 5 st i
nästa lm = 1 “snäcka” hoppa över 2lm 1fm*. vänd
V2: 3lm 2st i 1:a m *1fm i 3:e st i snäckan 1 snäcka
i fm*till sista snäckan 1 fm i 3:e st i snäckan, 3 st i
fm, vänd.
V3: 1lm *1 snäcka i fm 1fm i 3:e st i snäckan* varvet
ut med sista fm i vändm. Vänd.
varv 4 med färg 1, varv 5 med färg 2 och varv 6 med
färg 3. Virka 19 varv, då är det färg 1 som avslutning,
fortsätt utefter sidan med samma garn som sista varvet. Virka fm om garnet som har följt mellan bytena,
fortsätt på 3 sidor, virka sen en ögla av 16 lm. Tag
av garnet och fäst. Virka inte fasta m på sista varvet
med snäckor, så blir det en uddkant.
Grön grytlapp.
Garnåtgång: ca 70 gram/par.. Storlek: ca 17 x 17
cm. Virknål. nr 3
Virka så fast att 10 fm = 7 cm.
*-* upprepas v ut.
Lägg upp 25 lm + 1 vändm. = 26 lm
V1; 1 fm med början i 2:a lm, sluta v med 1 lm för
vändningen. V2: * 1fm 1fm med nertag om varv 1* 1
vändm. V3: * 1fm med nertag om varv 2, 1fm* Virka
omväxlande varv 2 och 3 tills grytlappen är fyrkantig.
Gör en ögla i ena hörnet av lm. fäst tråden.
Röd grytlapp
Garnåtgång: ca 80 gram/par.. Storlek: ca 17 x 17
cm. Virknål. nr 3
Virka så fast att 5 grupper av 1st 1fm = 5 cm.
*-* upprepas v ut.
Mönstret är delbart med 2+1+1 vändmaska.
Lägg upp 32 lm.
V1: 1fm i andra lm *1st 1fm* varvet ut.. V2: 1lm 1fm
*1st 1fm* varvet ut, vänd. Virka dessa varv tills grytlappen är fyrkantig. Virka en ögla av 16 lm. Tag av
garnet och fäst tråden.

Gul-grön grytlapp
Garnåtgång: ca 70 gram/par. 2 olika färger i Sunny.
Storlek: ca 17 x 17 cm. Virknål. nr 3
Virka så fast att 10 st = 5 cm.
*-* upprepas v ut.
Lägg upp 30 lm + 2 vändm i grönt.
V1: Börja i 3:e lm med grönt, virka 2 st, sista genomdraget
på sista st görs med gult garn * 1st gul, sista genomdraget
med grönt, 4 st grön * upprepa v ut och sluta med 2st
grönt, vänd. V2: 2lm grön *3st gul 2sts grön* 3st gul 1 st
grön, byt färg på sista st. V3: 2lm gult och hela v med
gula st. V4: 2lm 1st gul * 1st grön 4 st gul * sluta med 2
st gul. V5: 2lm gul * 3st grön 2st gul* sluta v med 1st gul.
V6: gröna st. V7: som varv 1. V8: som varv 2. V9: som
varv 3 osv. Virka tills grytlappen är fyrkantig. Virka 1 ögla
av 18 lm och 1 v fm om öglan, ta av garnet och fäst.
Vit-lila grytlapp
Garnåtgång: ca 65 gram/par. 2 olika färger i Sunny.
Storlek: ca 17 x 15 cm. Virknål. nr 3
Virka så fast att 10 st = 5 cm.
*-* upprepas v ut.
Lägg upp 30 +2 lm med lila garn.
V1: Virka 5 st med lila garn, sista genomdraget görs med
vitt garn. Virka nu in det lila garnet så att det är med hela
tiden, 5 st vitt, *5st lila + 5 vita * hela varvet. Sluta med
2 vändm. V2 och 3: som varv 1. V4: Virka st 5+5 vit på
lila och lila på vit V5 och 6 som varv 4. Skifta så tills det
är 3 vita och 3 lila rutor på höjden. Virka 1 v fm runt om
med lila garn och 1 v smygmaskor med vitt garn och en
ögla av lm, vänd och virka sm tillbaka. Tag av garnet och
fäst trådarna.
Rund blå grytlapp
Garnåtgång: ca 70 gram/par. 2 olika färger i Sunny.
Storlek: ca 20 cm. Virknål. nr 3
Virka så fast att 10 st = 5 cm.
*-* upprepas v ut.
Lägg upp 6 lm och slut med sm till en ring.
V1: 1lm 12 fm om ringen 1sm i lm. V2: 2lm *2halvst, 2
halvst i nästa m* varvet ut. Sluta med 1sm i 2:a lm. V3 =
v2. V4: 2lm * 2st, 2 st i nästa m* varvet ut, 1sm i 2:a lm.
V5: = v4. V6: 2lm *4st 2 st i nästa m* varvet ut, 1sm i 2:a
lm. V7: 2lm * 5st 2st i nästa m* varvet ut, 1sm i 2:a lm.
V8: 2 lm *11st 2st i nästa m* varvet ut, 1sm i 2:a lm. Gör
en ögla för upphängning med 18 lm. virka 1 varv med
pikoter i avvikande färg. Pikot= 3lm 1sm i första lm, 2 fm
mellan varje pikot. Virka 1 v med fm runt öglan i samma
färg som pikoterna. Sy ev med färg 2 i vartannat varv

