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Facebook: facebook.com/freakonpurpose 
Instagram: @freakonpurpose 
Webshop: www.freakonpurpose.dk 

Side 1 

Pantheon-grydelapper 

Du skal bruge: 

• Bomuldsgarn, 1 ngl. i grundfarven og diverse rester til mosaikstriberne. 

• Hæklenål 2½ mm 

• Hæklenål 5 mm (til stropper). 

• Saks og nål til endehæftning. 

Forkortelser: 

m =  maske 

omg = omgang  

lm = luftmaske 

km = kædemaske  

fm = fastmaske 

Sådan hækler du lækre, 

dobbelte grydelapper i 

Pantheon-mønstret 

STOR 

Mønstret beskrives IKKE i denne vejledning.  

Det er derfor en forudsætning, at du har en 

af følgende opskrifter: 

‘PANTHEON Mosaikhæklet taske med rund bund’ eller 

‘PANTHEON Mosaikhæklede punge og penalhuse’. 

Færdig størrelse ca. 17 x 20 cm 
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Side 2 

Hækl 40 lm. 

HÆKL PANTHEON-MØNSTRET SOM BESKREVET I OPSKRIFTEN, 
INDTIL DER ER HÆKLET 7 MOSAIKSTRIBER. 

Bunden 

Start i 2. m fra nålen og hækl 
38 fm. 

Du kan evt. hækle hen over garn-
enden og klippe denne af. 

Hækl 3 fm i sidste lm. Drej arbejdet 
og fortsæt langs modsatte side. 

Næste m 
hækles her 

Hækl 2 fm i sidste m. I alt 80 fm. 

Hækl 2 omg fm i BML i alle 80 m 
(uden afslutning mellem omgan-
gene). 

Skift til første mønsterfarve, når du slår 
om garnet sidste gang i sidste maske. 

Hækl 37 fm. 

Sidste 2 fm 
hækles her 
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Side 3 

Når du hækler første omg fm i BML efter 7. mosaikstribe, skal der laves huller til stropperne. Hækl 2 lm og 
spring de sidste to m over i 9. mosaikfirkant (se billederne). 

Lav et tilsvarende hul over de første to m i 12. mosaikfirkant (se bille-
derne). Der vil dermed være to huller til stroppen, der ligger lige oven 
på hinanden, når grydelappen ligger fladt. 

Fortsæt med fm i BML, indtil der i 
alt er hæklet 3 fulde omgange. Der 
hækles også i BML i de 2 x 2 lm. 

Luk af og hæft ende som beskrevet 
i opskriften. 

Hækl toppen af grydelappen sammen med 40 fm. Start med en stående 
fm (lav en glideløkke på hæklenålen, som hvis du skulle slå lm op). Sørg 
for at firkanterne i mønstret ligger helt lige (stiplet linje) og sørg også for 
at stikke hæklenålen under alle 4 maskeled hver gang. 

Toppen 
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Side 4 

Før de to garnender ned til bunden af topkanten som vist på billederne og hæft dem godt. 

Enderne kan derefter føres ud gennem kanten et tilfældigt sted og klippes af, så de hopper ind og gemmer 
sig på indersiden. 

Strop 

Hækl en strop bestående af 25 lm med 5 tråde (ca. 75 cm). Brug 
hæklenål 5 mm. Gem garnende på min. 10 cm i begge ender.  

Du kan enten hækle stroppen 
med 5 tråde i samme farve eller i 
5 forskellige farver som vist her. 
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Side 5 

Rigtig god fornøjelse med dine Pantheon-grydelapper. Jeg håber, du vil 
bruge hashtag #pantheongrydelapper og/eller #freakonpurpose, hvis du 
deler billeder på Instagram/Facebook. Jeg glæder mig til at se, hvilke 
spændende versioner der kommer ud af vejledningen. 
På forhånd tak  Lise  

Bind en stram knude lige under 
maskerne. Klip garnenderne af 
ca. 5 cm fra knuden. 

Skub knude og garnender ned i 
hullet med hæklenålen, så de 
bliver gemt på indersiden. 

Træk stroppen gennem de to 
huller i bunden af kanten. 

Den færdige grydelap 


