
UGLE GRYDELAPPER! 

Er de ikke bare nuser? 

 

De måler ca18 cm, når de er færdige. 

Et godt project at bruge reste stoffer til! 

Her I USA bruger vi tit en FAT QUARTER, det er det halve af en half yard stof, så ca. 45 x 
50cm til kroppen (FQ = 50 x55 cm i DK). 

Jeg har også en maskine der hedder en accuquilt Go! Cutter, den kan skære sjove figurer og 
firkanter og cirkler ud osv, men du kan også bruge en cirkel skærer, eller bare tegne cirklerne 
og klippe dem ud. 

Der skal også bruges tynd vliesofix, herovre hedder der heat n bond, der er papir på den ene 
side, så det stryges først bagpå stoffet og klipppes ud, og så fjernes papiret, og det kan så 
stryges ovenpå et andet stykke stof. 

Plus pladevat og thermolam (plade vat der kan isolere mod varme) 
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Skær først 4 firkanter 18cm x 18cm af baggrundstoffet.  

Vingerne : 14cm x28 cm af en rest stof 

Øjne (farvet) : (2x) 9cm x 18cm 

Det hvide i øjnene : (2x) 6.5cm x 13cm 

Sorte i øjnene: 7cm x 7cm 

Næbbet: 9cm x 9cm 

 

I vliesofix: klip de samme stykker ud, dog ikke baggrunden, og klip dem en lille smule mindre 
end stofstykkerne (0.5 cm mindre) 

Stryg vliesofix stykkerne på bagsiden af stofstykkerne. 



 

Som sagt så brugte jeg en skæremaskine til at skære cirklerne ud, det kan være du har en 
dims, der er god til det, f.eks. en cirkelskærer, ellers brug en passer og saks. 

 

Til vingerne skar jeg 5”cirkler, det er12.7 cm, men 13 cm er vist godt nok! – så 2 af dem 

Til de største øjne (4x) skal der skæres 3”eller 7.5cm. 

Det hvide i øjnene (4x) skal der skæres2” eller 5cm 

Det sorte af øjnene brugte jeg en sytråd trisse og tegnede bare rundt om den 4 gange 
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Næbbet skæres ud til en 7.5 cm x 7.5 cm firkant, og så skær den diagonalt, så du har to 
trekanter. Du kan lave trekanten lidt mere skarp, hvis du har lyst. 

 

Her er stykkerne skåret ud 
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De store vinge cirkler skal først halveres. 

 

Så er det tid til at stryge dem på bagstykkerne. 
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Leg en vingehalvdel mod side kanten og ca. 1.5cm fra nederste kant, fjern papiret først og 
stryg den paa (strygejern uden damp- sådan er det da herover med det vliesoflix) 

 

Læg det andet bagstykke op tæt på det stykke med vingehalvdelen på og læg vingen på så 
højden matcher og stryg den på. 
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Læg den ene ovenpaa den anden men ikke helt præcist ovenpaa, bare så du kan se 
vingekanten underneden, match vingen ovenpå og stryg den på, byt rundt paa bagstofferne og 
gør det samme på den anden side. 

Så skal de store øjne stryges paa, men først næbbet. Læg næbbet på i midten og øjnene 
ovenpå, uden at stryge noget, først når du er tilfreds med, hvor næbbet skal stryges på,kan du 
også lægge øjnene ovenpå, de overlapper hinanden og også lidt over vingerne. 

 

Så stryg alt ned. 

 

Placer nu resten af øjnene ovenpå, jeg synes, det er sjovt, hvis de kikker til siden og i 
forskellige retninger, leg med det og se hvad du synes er sødt! 
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Stryg dem ned, dog stryg over hele uglen for at være sikker på, alt sidder godt fast.  

Så skal ophængsstroppen skæres ud af rest stoffer ( jeg brugte baggrundsstoffet), skær (2x) 
5cm x 15cm. 

 

Disse stryges foldet midt over. 
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Og så foldet igen, hvor kanterne stryges ind mod midten. 

 

Sy med matchende tråd, tæt paa kanten, på begge stropper og læg dem til side. 
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Begynd at sy rundt om kanterne på ugle stykkerne, jeg bruger en BUTTON HOLE STITCH, et 
knaphul sting, du kan også sy en lille zig zag søm hele vejen rundt. Når jeg drejer, har jeg 
nålen NEDE, så uglen ikke glider rundt, mens jeg drejer. 

 

Er de ikke bare nuser?  

 

Skær 2 stk tynd plade vat (volumenflies), og 2 stk thermolam 18cm x 8cm 
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Læg thermolam nederst. 

 

Læg pladevattet ovenpå. 
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Læg så bagstykket ovenpå, retsiden op ad, og marker med en nål midten af toppen. 

 

Sæt stroppen fast med nåle, paa hver siden af markeringsnålen. 

 

Læg til sidst uglekroppen ovenpå, vrangsiden op ad. 
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Sæt nåle hele vejen rundt, behold en åbning nederst, omkring 13 cm, jeg sætter 2 nåle lige 
ved siden af hinanden paa hver side af åbningen, så jeg ved hvor jeg skal starte og stoppe. 

 

 

Jeg satte en HOPPING FOOT paa symaskinen, ved ikke hvad den hedder paa dansk, men 
den bruges til quiltning og hopper ligesom, når den syr, god til at sy TYKKE ting sammen. 
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Sy ¼” eller 0.75 cm sømrum uden om, det er okay, hvis det ikke er helt præcist, det er trods alt 
grydelapper. 

Klip hjørnerne. 

Vend vrangen indad og retsiden ud, jeg bruger en lille træpind, der kom I en pose fyldevat, jeg 
en gang købte, brug ikke noget, der er alt for skarpt. 

 

Luk åbningen med nåle (fold kanterne ind, så det ser pænt ud) 
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Stik tæt paa kanten hele vejen rundt. Og så er de færdige! 

 

Her er de med et andet sæt, jeg lavede i efteråret, jeg brugte en BOBBIN fra symaskinen til 
iriserne, så de er noget mindre. 
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