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Grydelapper cirkler i lilla og lys grøn 

 

Materialer: 

 

1 Cirkler lilla stof 25 cm dia. 

1 Cirkler blomstrede stof 25 cm dia. 

3 Cirkler grønt stof 25 cm dia. 

4 Cirkler thermolam 25 cm dia. 

Grønt stof til stropper og kanter. 4 cm bred. 

 

1 Cirkelskære 

 

Fremgangsmåde: 

1. Skær stof og thermolam. 

 
 

2. Læg cirklerne oven på hinanden. 

 
 

3. Skær 2 steder lidt skævt for 

hinanden. 

 
 

 

4. Byt om på stykkerne så der i hver 

cirkel er et stykke af hvert stof. 

 

 
 

5. Sy stykkerne sammen. Der er 3 

cirkler. 

 

6. Skær nu 2 steder på tværs af 

syningerne.  
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7. Byt om på stoffet så 2 ens stykker 

stof ikke ligger ved siden af 

hinanden. 

 
 

8. Sy stykkerne sammen. 

 

9. Lav sandwich af: Et bagsidestof 

med vrangsiden op. – 2 stykker 

thermolam – det hjemmelavede stof 

med retsiden op. 

Det hjemmelavede stof er lidt 

mindre end de andre stykker,  

 

10. Sæt nåle i så delene hænger 

sammen. 

 

Forslag til quiltning 

11. A: Quilt stykkerne sammen med 

pyntesømme. Brug gerne tråd i en 

kontrast farve. 

 
 

B: Brug rundsyningsapparater og 

quilt cirkler i med tråd i en neutral 

farve. 

 

12. Når grydelapperne er quiltet 

færdige skæres de til med en saks. 

 

Stropper 

13. Fold stropperne dobbelt på den 

lange led og pres. 

 

14. Fold igen ind mod midten og pres. 

 

15. Sy dem med en stikning. 

 

16. Sæt den ene ende af stropperne 

fast på bagsiden af grydelapperne. 

 

17. Pres båndet til kanten ½ cm ind. 

 

18. Sy kantebåndet fast ret mod ret på 

bagsiden af grydelapperne. 

Der syes i den side af båndet som 

ikke er bukket om. 

 

19. Buk båndet om og sy det fast med 

en stikning. Husk at bukke den løse 

ende af stroppen om under 

kantebåndet. 

 
20. Grydelapperne er færdige. 

 

21. OBS ! Der er 1 forsidestof som ikke 

bliver brugt. Lav evt. en ekstra 

grydelap af dette. 
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