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Grytlappar i Relifstolpar 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

 Virknål 3,5 och 2,5 (Virkar du 

hårt kan du med fördel ta en 

storlek större i virknål.) 

 Mayflower Cotton 8. Som virkas 

med dubbeltråd. 

 2 x 15 cm lädersnöre 

 

Mått: Ca. 19x19cm. Önskar du större är 

det bara att lägga till luftmasker delbart 

med 2. 

 

Forbrug: Ca. 60-65g pr. stk.  

 

 

 

 

Fökortningar: 

Lm: Luftmaska 

M : Maska 

Fm : Fastmaska 

St: Stolpe 

Relifstfr : Reliefstolpe från rätsidan 

(framifrån) 

Reliefstbak : Reliefstolpe från 

avigsidan (bakifrån) 

Sm : Smygmaska 
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Mönster: 

Virka med DUBBELT garn: 

1. Lägg upp 44 lm . 

2. Börja  i 3 lm från nålen och virka 1 stolpe. Fortsätt med 1 stolpe i varje maska varvet ut. 

3. Vänd arbetet med 2 lm. Virka 1 Relifstolpe framifrån, ! Relifstolpe bakifrån, upprepa detta 

varvet ut och avsluta med 1 stolpe.   

4. Vänd arbetet med 2 lm. Virka 1 Relifstolpe bakifrån, 1 Relifstolpe framifrån, upprepa varvet ut 

och avsluta med 1 stolpe. 

5. Upprepa varv 3 och 4 till du har den storlek på grytlappen som du önskar. 

 

 

Kant: 

Kanten virkas med ENKELT garn, virknål 2,5 ( Mayflower 8)  

Virka Fm runt hela grytlappen. I hörnen virkar man 3 Fm för att få runt hörn. Avsluta med en sm och 

fäst tråden. 

 

Hank: 

Sätt i ett lädersnöre i ett av hörnen. 
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Vägledning / relief stolpar framifrån och bakifrån 

 
1. Du vänder ditt arbete med 2 Lm ( detta ersätter 
första stolpen) 

 
2.Den första relifstolpen framifrån virkas om 
stolpen på förra varvet. Nålen markerar hur 
virknålen ska ned om stolpen på förra varvet.  

 
3. Slå garnet om nålen, och stick ner nålen om 
stolpen på varvet under, slå garnet om nålen och 
dra med tillbaka. 
 

 
4. Slå garnet om nålen och virka en stolpe " som 
vanligt". Du har nu gjort en Relifstolpe framifrån. 

 
5.Du fortsätter nu och virkar Relifstolpe bakifrån. 
Nålen markerar vart du sticker ner virknålen om 
stolpen bakifrån.  
 

 
6. Slå garnet om nålen, och stick ner nålen bakom 
stolpen , slå garnet om nålen och dra tillbaka som 
en vanlig  stolpe. 
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7. Slå garnet om nålen och fortsätt virka en vanlig 
stolpe. Du har nu virkat en Relifstolpe bakifrån.  

 
8. Fortsätt nu och virka 1 Relifstolpe framifrån 
och 1 Relifstolpe bakifrån varvet ut och avsluta 
med 1 stolpe. 

 
9.Vänd arbetet med 2 Lm , de ersätter den första 
stolpen.  
 

 
10.Fortsätt med ! Relifstolpe FRAMIFRÅN.  

 
11. Om nästa stolpe virkas 1 Relifstolpe 
BAKIFRÅN. 
 

 
12. Fortsätt varvet med 1 Relifstolpe framifrån 
och 1 Relifstolpe bakifrån. Glöm inte att virka 1 
stolpe i sista maskan och vänd med 2 Lm. Fortsätt 
på detta viset tills du har önskad storlek på din 
grytlapp. 
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