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DIY 3043

GRATIS
DIY

GRYTLAPPAR MED STEKTA ÄGG
ROLIGA GRYTLAPPAR TILL KÖKET

MATERIAL

• Tyg till äggvitan 25 cm
• Stuvbit till äggulan
• Thermolam 25 cm
• Snedslå till kant 150 cm
• Band till upphängningsögla 30 cm
• Fiberfyllning

Klipp till 4 st äggvitor efter mallen.
Klipp till 4 bitar thermolam efter mallen.
Klipp till 4 st äggulor efter mallen.

• Lägg äggulan ovanpå äggvitan och 1 lager thermolam.
• Sy fast äggulan längs den obearbetade kanten. Sy nästan 

hela vägen runt. Låt nålen vara kvar i tyget och stoppa in 
lite fiberfyllning inuti äggulan. Fortsätt att sy runt kanten 
och in i en spiral, se mall.

• Lägg 2 st ägg baksida mot baksida och sy en 0,3 cm-söm 
runt kanten genom alla lager. Sy ev. overlocksöm/sicksack 
längs kanten så att tyglagren pressas ihop ännu mer.

• Sy quiltsömmar med långa stygn på äggvitan, för hand 
eller på maskin, se mall.

• Klipp till 2 st 15 cm-band till upphängningsöglorna. Vik 
bandet på mitten, lägg det på baksidan vid äggvitans övre 
kant och sy fast med 0,3 cm sömsmån, se mall.

Sy fast snedslå:
• Klipp till 2 st snedslåband på 75 cm. Vik upp snedslån 

och nåla fast den längs kanten på äggvitans ena sida. Låt 
snedslån sticka ut ca 1 mm utanför tygkanten, se bild 1.

• Börja med att sy i vecket ca 3 cm från snedslåns ände. Sy 
hela vägen runt, men sluta så att 6 cm av snedslån inte är 
fastsydd, se bild 2.

• Klipp till snedslån så att den överlappar med 2 cm, se bild 
3.

• Sy ihop snedslåns ändar och pressa isär sömmen, se bild 
4.

• Sy fast återstående 6 cm snedslå, se bild 5.
• Vik snedslån över tygkanten och sy fast den på andra 

sidan,  
se bild 6.
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Pssst! Passar också perfekt 
till barnens leksakskök



Äggvita + thermolam klip-
plinje inkl. sömsmån

Quiltsöm

Quiltsöm på äggula

Äggula
 


