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Grydelap Symaskineøvelse 

1. Tegn et mønster på din grydelap. Sørg for, at det er større end din udspredte hånd. 

 

2. Læg mønstret på stof. Sæt mønstret fast med knappenåle i den rækkefølge som tegningen viser. 

 

3. Klip lige i kanten af mønstret. Hold den anden hånd ovenpå mønstret, for at holde styr på det. 

 

Gentag dette en gang til, så du har to ens stykker. 
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4. Sæt mange knappenåle hele vejen rundt langs grydelappen og zig-zag helt ude i kanten. Se evt. 

billedet til punkt 7 længere nede. 

Dette gør du fordi det quiltede stof ellers vil lave små folder i kanten. 

 

5. Tegn med stofkridt din dekoration på grydelappen. 

Sy dekorationen: 

Du skal sy med ligeud. 

Du skal sy med zig-zag. 

Du skal ændre på stinglængde og stingbredde. 

 

Du kan sy flere gange oveni samme linje. 

Vigtigt: Skift tit farve på både overtråd og spole. De to skal have samme farve. 

 

Måske har du lyst til at lave en anden dekoration på det andet stykke. 
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Når dekorationen er færdig, skal du til at sy de to stykker sammen. 

6. Læg de to stykker sammen vrang mod vrang. Det betyder, at de to bagsider skal være imod 

hinanden. Begge forsider skal kunne ses.  

Sæt knappenåle i så de to stykker passer sammen i kanten hele vejen rundt. Sæt knappenålene i samme 

rækkefølge som på billede 2. Sy med alm. zig-zag hele vejen rundt. Stingene skal ligge rundt om kanten. 

 

 

7. Du skal nu sy en pæn kant hele vejen rundt om grydelappen. 

Skift til applikationstrykfod. (På Bernina er det fod nr. 20) 

Læg stoffet i symaskinen, så stofkanten er som vist på billedet herunder. 

Indtil maskinen til zig-zag. Stingbredde 5, eller så bredt det kan blive. Stinglængde 1½. 

Sy nu rundt om grydelappen flere gange, så du få en tæt kant. 
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Din grydelap ser nu således ud i kanten. 

 

 

8. Til sidst kan du sy en stikning i trykfods afstand. Du kan flytte nålen længere til venstre for at få 

afstanden ud til kanten bredere. 

 

 


