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Annas grytlapp 

 

 

Den här söta grytlappen har ett fiffigt mönster uppbyggt av små kluster av stolpar. 

Om två likadana lappar virkas ihop med ett varv fastmaskor och blir en tjock och 

bra grytlapp. 

Det är en rolig och kvick virkning, som på grund av sin ytstruktur även blir en 

utmärkt disktrasa om man istället virkar den enkel i lingarn.  

 

Idé och form: Grytlappen tillhör Anna Karlsson i Östersund och beskrivningen är 

framtagen i samarbete med Hemslöjdskonsulenterna i Jämtlands Län.  
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ANNAS GRYTLAPP 

Lappen virkas diagonalt från 

hörn till hörn. Man börjar vid 

hörn 1 och utökar mot hörn 2 

och 3, som ligger på samma 

varv. Därefter börjar man 

minska mot det sista hörnet, 

hörn 4.  

 

Mönstret byggs upp av 

stolpgrupper, som klättrar på 

varandra som i en trappa.  

 

STOLPGRUPP 

En stolpgrupp (STG) i 

mönstret innebär: 

3 luftmaskor, 3 stolpar om 

luftmaskbågen på 

stolpgruppen till vänster. 

 

 

 

 

VIRKKINSTRUKTIONER 

Varv 1:  

Virka 6 luftmaskor (LM). 

Virka 3 stolpar (ST), börja i 4e maskan från nålen. 

 

Varv 2: 

Vänd arbetet, virka 6 LM. 

Virka 3 ST, börja i 4e maskan från nålen.  

Fäst med en smygmaska (SM) i luftmaskbågen (LMB) på varv 1. 

Virka en stolpgrupp (STG). 

 

Varv 3:  

Vänd arbetet, virka 6 LM. 

Virka 3 ST, börja i 4e maskan från nålen.  

X Fäst med en SM i LMB på STG till vänster. Gör en STG i samma LMB. X 

Repetera från X till X. 
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Varv 4: 

Som varv 3 + repetera från X till X en extra gång.  

 

Varv 5:  

Som varv 4 + repetera från X till X en extra gång.  

 

Fortsätt på detta sätt att utöka med en STG för varje varv tills arbetet är hälften så 

stort som di vill att det ska bli. Därefter börjar du minska med en STG på varje varv 

på följande vis: 

 

Vänd arbetet. Virka 3 SM tillbaka längs kanten på den nyss virkade STG, den sista 

SM virkas om LMB. 

Z Gör en STG i samma LMB. Fäst med en SM i LMB på STG till vänster. Z 

Repetera från Z till Z varvet ut.  

 

Upprepa detta minskningsvarv tills du når hörn 4. Tag av garnet och fäst. 

 

Annas grytlapp är virkad i bomullsgarn. Den är dessutom dubbel: 2 lika stora 

lappar har virkats ihop med ett varn fasta maskor runt om. På detta varv virkas 

även en hank i ett av hörnen.  

 

FÄRGBYTE 

Om man vill virka sin lapp randig i olika färger så byter man färg innan de 6 

inledande luftmaskorna på utökningsvarven och efter de första 3 smygmaskorna på 

minskningsvarven.  

 

Virkad i lingarn 16/2 

och virknål 1,75 mm 

blir detta mönster 

med sin fina stryktur 

en jättebra disktrasa. 

Denna är virkad 

randig och han två 

varv fasta maskor runt 

om. I det första varvet 

fastmaskor kan alla 

garnändar som blir vid 

färgbytena virkas in.  

 


