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Grytlapp Vienna design Frostvirka 

Garn: Tilda Cotton Eco från Favoritgarner 

Virknål: 3,0 

Storlek: Ca 20 cm i diameter. 

 

Förkortningar: 

Hö – hoppa över 
Mb - Maskbåge 
Sm - smygmaska 
Lm – luftmaska 
Fm – fast maska 
St – stolpe 
Hst – halvstolpe 
Lmb – luftmaskbåge 
Rel st bak – relief stolpe bakifrån 
Rel fm fr – relief fast maska framifrån 
Puff - Gör ett omslag om nålen, stick ner nålen på angivet ställe och dra upp så att du har 5 m på 
nålen, gör ett nytt omslag och dra igenom, upprepa tills du har 9 m på nålen, gör ett omslag och dra 
igenom 8 m. Gör ett nytt omslag och dra igenom de återstående m på nålen.  
3 st tills - Virka 3 stolpar, men gör inte sista genomdraget på varje stolpe utan behåll m på nålen (= 4 
m), omslag och dra garnet genom de 4 m. 

 

Tips: 

• Om du gör grytlappen enfärgad så behöver du inte klippa av tråden efter varje varv. Vid 
färgbyte, virka fast trådar direkt på nästa varv.  
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• När ett nytt varv börjar med en stolpe, gör en stående st, eller sm + 3 lm. 

• När ett nytt varv börjar med en halvstolpe, gör en stående hst, eller sm + 2 lm. 

• När ett nytt varv börjar med en fm, gör en stående fm, eller sm + 1 lm. 

• Om du har frågor angående mönstret, välkommen att höra av dig till frostvirka@gmail.com. 
 
Luftmaskring: 4 lm, sm i första m. 
 

Varv 1 

Om ringen virkas 3 lm (räknas som första st), st, *2 lm, 2 st, upprepa från * tills du har 5 stolp-par 
med 2lmb mellan varje par. 10 st och 5 lmb. Klipp av tråden. Bild 1. 
 

Varv 2 Fm görs i bakre mb 
Fm i den andra av två st, *5 st om lmb, 1 fm i var och en av de två st, upprepa från * varvet runt, men 
sista gången görs bara en fm och sen sm i varvets första fm. Klipp av tråden. 25 st och 10 fm. Bild 2. 
 

Varv 3 Alla m görs i bakre mb. 
*1 Fm i var och en av två fm, 3 lm virkas bakom blombladet, upprepa från * varvet runt, sm i varvets 
första fm. Klipp av tråden.  
 

Varv 4 

*1 st i var och en av två på varandra följande fm, 4 st + lm + 4 st om lmb, upprepa från * varvet runt, 
sm i varvets första st. Klipp av tråden. 50 st och 5 stycken 1lmb. Bild 3 
 

  
 

Varv 5 Alla st görs i bakre mb. 
*Fm om 1lmb bild 4, 3 st i mittersta st på varv 2 rakt nedanför bild 5 – 6 , fm om samma 1lmb bild 7, 2 
lm, hö 2 st, st i nästa st, 2 st i nästa st,  st i nästa st, lm, st i nästa st, 2 st i nästa st, st i nästa st, 2 lm, 
hö 2 st, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i varvets första fm. 40 st, 10 stycken 2lmb, 5 
1lmb,  10 fm och 5 stycken ”3stolpspuffar”. Bild 8. 
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Varv 6 Alla st görs i bakre mb. 
Börja i den första av 8 st med 1lmb i mitten,* 1 st i var och en av de första 3 st, lm,  hö 1 st, st + 2 lm + 
st (v) om 1lmb, lm, hö st, 1 st i var och en av de tre sista st bild 9, lm, 3 st tills om 2lmb, 3 st tills om 
nästa 2lmb, lm, upprepa från *varvet runt och avsluta med sm i varvets första st. 10  stycken 3st tills, 
5 v, 20 1lmb  och 30 st. Bild 10. I fortsättningen står inte lmb med i maskantalet. 

 

Varv 7 
*1 rel st bak om var och en av 3 st efter v, lm, ett par korsade st med lm emellan i de två 3 st tills bild 
11, lm, 1 rel st bak om var och en av följande 3 st, lm, puff om lmb, lm, puff om lmb i v, lm, puff om 
nästa lmb bild 12, lm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första rel st. 15 puffar, 5 par 
korsade st, 30 rel st bak. Bild 13. 
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Varv 8 Alla st görs i bakre mb 
*1 st i var och en av 3 rel st efter puff, lm, st + lm + st (v) om lmb, v om lmb mellan de korsade st, v 
om nästa lmb, lm, 1 st i var och en av 3 rel st, lm, hö puff, puff om lmb, lm, hö puff, puff om lmb, lm, 
hö puff, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första st. 18 v, 18 puffar och 30 st. Bild 14. 
 

Varv 9 Alla st görs i bakre mb förutom de som görs om lmb 
*1 st i var och en av 3 st efter v, lm, hö puff, puff om lmb, lm, hö puff, 1 st i var och en av 3 st, 2 lm, 
fm om lmb, 5 st om nästa lmb i v, fm om nästa lmb i v, 5 st om nästa lmb i v, fm om nästa lmb, 2 lm, 
upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i första st. 10 grupper av 5 st om lmb, 15 fm, 30 st 
gjorda i bakre mb och 5 puffar. Bild 15.  
 

Varv 10 Alla st och fm görs i bakre mb 
*1 st i var och en av 3 st efter puff, lm, 2 hst om lmb, hö fm, 1 fm i var och en av följande 2 st, st i 
nästa st, 1 fm i var och en av följande 2 st, rel fm fr om fm, 1 fm i var och en av följande 2 st, st i nästa 
st, 1 fm i var och en av följande 2 st, hö fm, 2 hst om lmb, lm, 1 st i var en av 3 st, lm, 2 st tills om lmb 
före och efter puff, lm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm i varvets första st.  5 stycken 2 
st tills, 24 hst, 5 rel fm, 40 fm och 24 st. Bild 16.  
 

Baksida till grytlappen: 

Varje varv startar med 3 lm, räknas som första st. Sista varvet börjar med 2 lm (räknas som hst). Alla 
varv avslutas med sm i 3:e lm, utom det sista som avslutas med sm i andra lm. 
 
Gör en lm-ring av 3 lm, sm i första m. 
 

Varv 1 

12 st om ringen. 
 

Varv 2 

2 st i varje m varvet runt. 
 

Varv 3 

*1 st, 2 st i nästa m, upprepa från * varvet runt. 
 

Varv 4 

*1 st, 2 st i nästa m, upprepa från * varvet runt. 
 

Varv 5 

1 st i 2 m, 2 st i var 3:e m varvet runt.  
 

Varv 6 

1 st i varje m varvet runt. 
 

Varv 7 

1 st i 3 m, 2 st i var 4:e m varvet runt. 
 

Varv 8 
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1 st i fyra m, 2 st i var 5:e m varvet runt. 

Varv 9 
1 hst i 5 m, 2 hst i var 6:e m varvet runt.  
Klipp av tråden och fäst trådarna. Bild 17. 
 

Ihopvirkning: 

Lägg delarna med avigsidorna mot varandra. 

 

Varv 1 
Fm i någon m på cirkeldelen, *st mitt emellan 2st tills på blomdelen bild 18, hö m på cirkeldelen, fm i 
fyra m, st om lmb på blomdelen bild 19, hö m på cirkeldelen, fm i fyra m, fm i st på blomdelen bild 
20, hö m på cirkeldelen, fm i fyra m, fm i st på blomsterdelen bild 21, hö m på cirkeldelen, fm i fyra 
m, st om lmb på blomdelen bild 22, hö m på cirkeldelen, fm i följande fyra m, upprepa från * varvet 
runt, men sista gången hoppas 2 m över på cirkeldelen, fm i 3 m och sm i varvets första fm.  
 

Varv 2 

Fm i st, 18 lm, fm i samma st bild 23, *2 st + 2 lm + 2 st mellan de mittersta av de fyra fm bild 24, rel 
fm om st bild 25 (rel fm blir om fm längre fram), upprepa från * varvet runt, men sista gången görs 
ingen rel fm utan sm i varvets första fm, 24 fm om 18lmb, sm i fm bild 26. Klipp av tråden. Fäst 

trådarna. 
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Färdig att användas! 

Om du lägger ut bilder i sociala medier så blir jag extra glad om du hänvisar till mitt 

mönster, länkar till bloggen och taggar #frostvirka och #viennagrytlapp ☺ 

 

Kram Ellinor/Frostvirka 


