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Grydelapper med 4 trekanter i pink og grøn  

 

Materialer: 

2 Stk. ensfarvet grønt stof 15x15 cm 

2 Stk. ensfarvet pink stof 15x15 cm 

2 Stk. blomstret stof 15x15 cm 

2 Stk. ternet stof 15x15 cm 

2 stk. ensfarvet grønt stof 26x26 cm 

4 stk. thermolam 26x26 cm 

2 stk. grønt stof 4 x6 cm til stropper. 

Meleret sytråd 

 

 

 

Fremgangsmåde: 

1. Skær stof og thermolam 

 
 

2. Fordel stoffet i 2 ens bunker, en 

bunke til hver grydelap. 

 

3. Læg de 4 små firkanter i en bunke, 

lige oven på hinanden. 

 

4. Skær en trekant igennem alle tre 

lag. 

  

5. Flyt den øverste trekant ned i 

bunden.  

 

6. Sy delene sammen i modsat 

rækkefølge af hvordan de blev 

skåret. 3-2-1 

 

7. Der er ny 4 firkanter med en 

trekant i midten. 

 

8. Placer de 4 firkanter i et kvadrat, 

så det ser pænt ud. 

 

9. Sy dem sammen ved at sy de 2 

øverste, derefter de 2 nederste, og 

til sidst de 2 store stykker. 
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Husk at presse alle syninger. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Stropperne 

10. Fold stropperne på langs og pres 

dem. 

 

11. Fold siderne ind mod midten og 

pres, der er nu en dobbelt fold. 

 

12. sy en pyntesøm med meleret tråd, 

så foldningen lukkes. 

 

Montering 

13. Lav en sandwich med det 

ensfarvede grønne stof i bunden 

med vrangsiden op,  

derefter de 2 lag thermolam, 

og til sidst det hjemmelavede stof 

med retsiden op. 

 

Thermolam og bagsidestoffet er 

lidt større en forside stoffet. 

Dette gør at det er letter at 

arbejde med når man quilter. 

 

14. Sæt delene sammen med nåle. 

 

15. Quilt delene sammen langs alle 

syningerne. 

 

16. Skær grydelappen til. 

 

17. Placer stropperne i et hjørne. 

 

18. Sy nu en stikning hele vejen rundt 

om grydelappen. Tjek om alle lagene 

sidder rigtigt. 

 

19. Sy en bred og meget tæt zik-zak 

hele vejen rundt. 

 
 

20. Grydelappen er færdig. 

 
 

21. Sy den anden på samme måde. 
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