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Grydelapper / mugrug 

 

Størrelse 16,5 x 16,5 cm fra kant til kant.  

Grydelap / mugrug er syet over pap.  

Tegn skabelonerne op på sekskantpap, som 
tegningen nederst viser og klip 
skabelonerne ud. Læg stoffet med retsiden 
opad, læg skabelonerne ovenpå stoffet 
med retsiden opad. Klip/skær stoffet ud 
med 1 cm sømmerum og ri stoffet fast. På 
den måde, kommer kanterne til at løbe den 
rigtige vej rundt om midten.  

Den midterste sekskant er 8 cm på tværs 
fra lige kant til lige kant = 9 cm fra spids til 
spids.  

De grønne og blå kanter udenom er 2 cm 
brede.  

Sy hele toppen over pap. Start med at sy den første grønne kantdel på. Start fra spidsen af midterblokken, og sy hen til 
sekskantens anden spids. Sy næste grønne kantdel på - arbejd mod uret. Dvs. at del nr. 2 sys fra midtens spids, langs 
midtens kant og langs kanten på den 1. kantdel. Fortsæt med at sy resten af kantdelene på hele vejen rundt. Sy de blå 
kantdele på hele vejen rundt. Stryg toppen og tag pappet ud. Sørg for at sømmerummet fortsat er bukket ind. Pres 
evt. uden pappet i.  

Skær mellemfor ca. 2 mm større hele vejen rundt end toppens mål. Det kan være tyndt pladevat eller Thermolam 
afhængig af, om du syr grydelapper eller mugrugs.  

Skær en bagside ca.1 cm større hele vejen rundt end mellemforet. Fold bagsidestoffet ind over mellemforet og ri 
rundt i kanten. Lav pæne/ens hjørner. Læg bagsidestoffet med retten nedad og læg toppens bagside mod melleforet. 
Appliker toppen fast til bagsidestoffet.  

Quilt grydelap / mugrug f.eks. med en stjerne i midten, som på billedet herover. Eller på netop den måde, du ønsker 
det.  

 

Husk at sy en strop i, hvis du syr grydelapper.  

Rigtig god fornøjelse. 


