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Grydelapper lilla Patchwork skæreteknik.  

 

Materialer: 

4  stk. stof ensfarvet 25x25 cm 

2 stk. stof stribet 25x25 cm 

2 stk. stof 4 x 8 cm til stropper. 

2 stk. bånd til kanterne 4 cm bred. 

4 stk. thermolam. 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 

1. Skær stoffet 

 

Stropperne 

2. Fold og pres stropperne på langs. 

Fold dem igen ind mod midten og 

præs. 

 
 

3. Sy stropperne med en stikning og 

læg dem til side, 

 

Stoffet 

4. Læg 2 stykker stribet og 2 stykker 

ensfarvet stof oven på hinanden 

skiftevis ensfarvet, stribet, 

ensfarvet, stribet. 

 

5. Skær stoffet 2 gange på den ene 

led. 

 

6. Byt om på stykkerne i midten, så 

det nederste stykke ligger øverst.  

 

7. Sy banerne sammen. 

 

8. Skær nu stoffet på den anden led 2 

gange og byt igen om på stykkerne i 

midten, så det nederste stykke 

ligger øverst. 
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9. Sy stykkerne sammen. 

Der er nu 4 stykker hjemmelavet 

stof. 

 

10. Lav en sandwich af et stykke 

ensfarvet stof med vrangsiden op, 

2 stk. thermolam, og øverst det 

hjemmelavet stof med retsiden op. 

 

11. Det ensfarvede stof og 

thermolammet er større end det 

hjemmelavede stof, men placer det 

hjemmelavede stof på midten. 

 

12. Sæt nåle i så det holder sig på 

plads. 

 

13. Quilt lagene sammen med 

pyntesømme hen over alle 

sammensyningerne. 

 

14. Skær grydelappen til. 

 
 

15. Placer stropperne og sæt dem fast 

med nåle. 

 Model A 

 Model B 

 

16. Fold båndet til kanten ½ cm ind og 

pres det. 

 

17. Læg båndet ret mod ret på 

grydelappens bagside. 

 
 

18. Sy det fast. Begynd 3 cm inde på 

båndet så der er en ende som ikke 

er syet fast. 
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19. Når båndet er syet næsten hele 

vejen rundt, syes enderne sammen, 

og det sidste stykke syes på. 

20. Klip båndet til og sæt en nål i. 

 
 

21. Sy de 2 ender sammen hvor nålen 

sidder. 

 
 

22. læg båndet på grydelappen igen og 

sy det fast. 

 

23. Vend båndet om mod retsiden og sy 

det fast med en stikning. 

 

  

 


