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Hækleopskrift – Boblegrydelapper med julehjerter 
 

Hele Grydelappen hækles i dobbeltgarn for at opnå en tykkere grydelap som beskytter bedre mod varmen. 

Garnforbrug: Da der hækles med dobbeltgarn skal der bruges 2 nøgler af hver farve, alternativt kan man 

hækle med begge ender af garnet på samme tid, jeg foretrækker dog selv at have 2 nøgler af hver farve. 

Der skal bruges 2-3 nøgler grå, 2 nøgler rød og 2 nøgler hvid 

Hæklenål: nr. 4,00 mm 

Øvrige redskaber:  

- Nål til at hæfte ender 

- Strop (alternativt kan du hækle en række luftmasker, som strop) 

Forkortelser: 

- fm: fastmaske 

- lm: luftmaske 

- m: maske 

- bm: boblemaske (beskrivelse nedenfor) 

- *-* x?: gentag det der står mellem stjernerne det antal gange der er angivet med ’?’ 

 

En boblemaske laves på følgende måde: 

En boblemaske er i virkeligheden bare 5 ufærdige stangmasker, der hækles sammen således: 

*Slå garnet om nålen, stik nålen ned i masken, slå garnet om nålen, træk garnet igennem masken, slå 

garnet om nålen og træk garnet igennem to af løkkerne på nålen* gentag yderligere 4 gange, så du i alt har 

5 ufærdige stangmasker. Afslut boblen ved at slå om nålen, og trække garnet igennem alle maskerne på 

nålen 

Farveskift: Der er mange farveskift i denne opskrift, så brug evt. denne metode for at undgå for mange 

ender som skal hæftes: 

https://www.youtube.com/watch?v=VImTC5zB8os&feature=youtu.be&fbclid=IwAR12ja7KRG7p9MkwjwRd

74R3Bh4AUgQ7H1Mh6SCrXhj0ygg276qZqqKi8bQ 

https://www.youtube.com/watch?v=VImTC5zB8os&feature=youtu.be&fbclid=IwAR12ja7KRG7p9MkwjwRd74R3Bh4AUgQ7H1Mh6SCrXhj0ygg276qZqqKi8bQ
https://www.youtube.com/watch?v=VImTC5zB8os&feature=youtu.be&fbclid=IwAR12ja7KRG7p9MkwjwRd74R3Bh4AUgQ7H1Mh6SCrXhj0ygg276qZqqKi8bQ
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Grydelap 
Denne hækleopskrift er baseret på et basismønster, hvor mønstret indgår som farveskift.  

Først er basismønstret beskrevet for at man hurtigt kn få overblik over fremgangsmåden, og derefter er der 

en beskrivelse af mønstret med ord, og som diagram. 

Grydelappen laves i rækker, og der laves ikke indtagninger eller udtagninger, derfor er der det samme antal 

masker efter hver række.  

Basismønster 
Start med 28 lm. 

Række 1: spring over første m fra nålen, lav derefter fm rækken ud, 1 lm til at vende med 

Række 2: vend arbejdet og spring over luftmasken. Lav en fm i første m. *1 bm i næste m, 1 fm* gentag fra 

* til * rækken ud. 1 lm til at vende med 

Gentag række 1 og 2 indtil der er 13 bobler på begge led.  

Række 27: fm rækken ud 

Afslut ved at hækle en fm-kant rundt om hele grydelappen. Række 27 tæller som første side. Fm-kanten 

kan undlades. 

 

Grydelap med julehjerte – beskrivelse 
I følgende beskrivelse er farveskiftene beskrevet. Farverne som skal bruges, er fremhævet med fed og 

farvet skrift som følger: grå, hvid og rød 

Start med grå. 

Række 1: grå: spring over første m fra nålen, lav derefter fm rækken ud, 1 lm til at vende med 

Række 2: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. Lav en fm i første m. *1 bm i næste m, 1 fm* gentag 

fra * til * rækken ud. 1 lm til at vende med 

Række 3: grå: gentag række 1 

Række 4: grå: gentag række 2 

Række 5: grå: gentag række 1 

Række 6: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. Fm i første m, *1 bm, 1 fm* x2, rød: *1 bm, 1 fm* 

x2, hvid: *1 bm, 1 fm* x2, rød: *1 bm, 1 fm* x4, grå: *1 bm, 1 fm* x3, 1 lm til at vende med 

Række 7: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. 6 fm, rød: 8 fm, hvid: 4 fm, rød: 4 fm, grå: 5 fm, 1 

lm til at vende med 

Række 8: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. Fm i første m, *1 bm, 1 fm* x2, rød: *1 bm, 1 fm* 

x2, hvid: *1 bm, 1 fm* x2, rød: *1 bm, 1 fm* x5, grå: *1 bm, 1 fm* x2, 1 lm til at vende med 
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Række 9: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. 4 fm, rød: 10 fm, hvid: 4 fm, rød: 4 fm, grå: 5 fm, 1 

lm til at vende med 

Række 10: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. Fm i første m, *1 bm, 1 fm* x2, hvid: *1 bm, 1 fm* 

x2, rød: *1 bm, 1 fm* x2, hvid: *1 bm, 1 fm* x2, rød: *1 bm, 1 fm* x3, grå: *1 bm, 1 fm* x2, 1 lm til at 

vende med 

Række 11: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. 4 fm, rød: 6 fm, hvid: 4 fm, rød: 4 fm, hvid: 4 fm 

grå: 5 fm, 1 lm til at vende med 

Række 12: gentag række 10 

Række 13: gentag række 11 

Række 14: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. Fm i første m, *1 bm, 1 fm* x2, rød: *1 bm, 1 fm* 

x2, hvid: *1 bm, 1 fm* x2, rød: *1 bm, 1 fm* x5, grå: *1 bm, 1 fm* x2, 1 lm til at vende med 

Række 15: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. 4 fm, rød: 10 fm, hvid: 4 fm, rød: 4 fm, grå: 5 fm, 1 

lm til at vende med 

Række 16: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. Fm i første m, *1 bm, 1 fm* x2, rød: *1 bm, 1 fm* 

x2, hvid: *1 bm, 1 fm* x2, rød: *1 bm, 1 fm* x4, grå: *1 bm, 1 fm* x3, 1 lm til at vende med 

Række 17: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. 6 fm, rød: 8 fm, hvid: 4 fm, rød: 4 fm, grå: 5 fm, 1 

lm til at vende med 

Række 18: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. Fm i første m, *1 bm, 1 fm* x2, hvid: *1 bm, 1 fm* 

x6, grå: *1 bm, i fm* x5, 1 lm til at vende med 

Række 19: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. 10 fm, hvid: 12 fm, grå: 5 fm, 1 lm til at vende 

med 

Række 20: gentag række 18 

Række 21: gentag række 19 

Række 22: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. Fm i første m, *1 bm, 1 fm* x3, hvid: *1 bm, 1 fm* 

x4, grå: *1 bm, i fm* x6, 1 lm til at vende med 

Række 23: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. 27 fm, 1 lm til at vende med 

Række 24: grå: vend arbejdet og spring over luftmasken. Lav en fm i første m. *1 bm i næste m, 1 fm* 

gentag fra * til * rækken ud (13 bobler). 1 lm til at vende med 

Række: 25: grå: gentag række 23 

Række 26: grå: gentag række 24  

Række 27: grå: gentag række 23 

Lav en fm kant hele vejen rundt (række 27 tæller som den første side) 

 

 



Design og opskrift af NIAH Design v. Nicole Hedegaard 

Det færdige produkt må gerne sælges med henvisning til opskriftens oprindelse hos NIAH Design 
 

Facebook: Niah Design   ◊   Instagram: @niahs_kreative_verden   ◊   Pinterest: Niahs kreative verden 

Grydelap med julehjerte – diagram 
Farvekoder:  

Sorte symboler: Gråt garn 

Røde symboler: Rødt garn 

Blå symboler: Hvidt garn 

 

 

Afslut med en fm-kant hvor række 27 tæller som første side. Fm-kanten kan undlades. 
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