
 

 

 

Lillian jakkapeysa 

 
 
Stærðir: (XS) S (M) L (XL)  

Mælingar:  

Vídd neðst: (96) 104 (113) 121 (129) 

sm.  

Yfirvídd: (91) 99 (108 )116 (124) sm. 

Heildarlengd: (70) 71 (72) 73 (74) 

sm.  

Ermalengd: 47 sm., eða eins og 

passar.  

 

Garn:  

Kos (62 % baby alpakka, 9 % ull, 29 

%  nylon, 50 gr. = u.þ.b. 150 m.). 

Leirbrúnt 3524: (8) 9 (10) 11 (12) 

dokkur. 

Aðrir garnmöguleikar:  

Børstet alpakka (96% alpakka, 4% 

nylon, u.þ.b. 110m í 50g dokku). Ath. 

hér eru færri metrar á dokku. 

 

Prjónar / fylgihlutir: 

Hringprjónar og sokkaprjónar nr. 4,5  

Merkihringir 

Prjónfesta:  

16 L. og 28 umf. hálfklukkuprj. á 

prjóna nr. 4,5 = 10 x 10 sm.  

Klukkuprjónslykkja:  

Prjónið 1 L. slétt í næstu L. fyrir 

neðan. 

 

Fram- og bakstykki: Fitjið upp (153) 

167 (181) 193 (207) L. á hringprjón 

nr. 4,5 og prjónið 5 sm. brugðningu 

fram og til baka þannig: 1. umf.: (= 

rangan) Prjónið 1 br., *1 sl., 1 br.*, 

endurtakið frá *út* umf. 

2. Umf.: Takið 1 L. sl. óprj. fram af, 

*1 br., 1 sl.*, endurtakið frá *til* út 

umf. 3. Umf.: Takið 1 L. br. óprj. fram 

af, *1 sl., 1 br.*, endurtakið frá *til* 

út umf. Endurtakið 2. og 3. umf. 

Endið á 3. umf. Látið merkihring um 

1 sl. L. í hvorri hlið, hafið (38) 42 (46) 

48 (52) L. í hvoru framstykki og (75) 

81 (87) 95 (101) L. í bakstykkinu. 

Þegar brugðningu lýkur er prjónað 

hálfklukkuprjón þannig: 1. umf.: 

Takið 1 L. sl. óprj. fram af, *1 br., 1 

klukkuprj.lykkja *, endurtakið frá 

*til* út umf., endið á 1 L. br., 1 L. sl.  

2. Umf.: Takið 1 L. br. óprj. fram af, 

*1 sl., 1 br.*, endurtakið frá *til* út 

umf. Endurtakið 1. og 2. umf. 

Prjónið hálfklukkuprjón þar til stk. 

mælist 42 sm. Prjónið áfram 

hálfklukkuprjón og takið úr á 

réttunni fyrir v- hálsmáli þannig: 

Prjónið 6 L., takið 1 L. sl. óprj. fram 

af, 2 sl. saman, dragið óprj. L. yfir, 

prjónið þar til eftir eru 9 L. á 

prjóninum, prj. 3 sl. saman, prjónið 

út umf. Endurtakið úrtöku fyrir v- 

hálsmál í 12. hverri umf. 1 sinni til 



 

 

viðbótar = (145) 159 (173) 185 (199) 

L. á prj. Prjónið þar til stk. mælist um 

49 sm. Endið á 2. umf. í 

hálfklukkuprjóninu, jafnframt eru 

felldar af 5 L. í hvorri hlið fyrir 

handveg (= merkil. + 2 L. sitthvoru 

megin við). Geymið stk. og prjónið 

ermar.   

Ermi: Fitjið upp (30) 30 (32) 32 (36) 

L. á sokkaprjóna nr. 4,5 og prjónið í 

hring 5 sm. brugðningu 1 sl., 1 br. 

Þegar brugðningu lýkur er prjónað 

hálfklukkuprjón í hring, þannig: 1. 

Umf.: Prjónið *1 klukkuprj.lykkju, 1 

br.*, endurtakið frá *til* allan 

hringinn.  

2. Umf.: *Prjónið 1 sl., 1 br.*, 

endurtakið frá *til* allan hringinn. 

Endurtakið 1. og 2. umf. Látið 

merkihr. um fyrstu L. í umf., 

jafnframt er aukið í 1 L. sitthvoru 

megin við merkihr. Endurtakið 

útaukningu með (4.) 3,5. (3,5.) 3. 

(3.) sm. millibili þar til (50) 54 (56) 60 

(64) L. eru á prjónunumr. Gerið 

útaukningu alltaf í 1. umf. Í 

hálfklukkuprj., prjónið nýju L. 

jafnóðum inn í hálfklukkuprjónið. 

Prjónið þar til ermin mælist um 47 

sm., eða eins og passar. Endið á 2. 

umf. Í hálfklukkuprj., jafnframt eru 

felldar af 5 L. undir miðermi (= 

merkil. + 2 L. sitthvoru megin við). 

Geymið ermina og prjónið aðra ermi 

eins. 

Laskaúrtaka: Sameinið ermar og bol 

á hringprjóninn, prjónið 2 L. brugðið 

saman í hverjum samskeytum á bol 

og ermi (merkil.) = (221) 243 (261) 

281 (303) L. á prj. Látið merkihr. um 

merkilykkjurnar. Prjónið áfram 

hálfklukkuprjón eins og áður og 

takið úr fyrir v- hálsmáli í 12. hverri 

umf. 

Gerið laskaúrtöku í 6. hverri umf. 

með því að prjóna 3 sl. saman fyrir 

framan hvern merkihr. og taka 1 L. 

sl. óprj. fram af, 2 sl. saman, dragið 

óprj. L. yfir, fyrir aftan hvern 

merkihr. = 16 L. teknar úr með 

laskaúrtöku og 4 L. við v- hálsmál. 

Endurtakið laskaúrtöku alls (9) 10 

(11) 12 (13) sinnum og úrtöku fyrir 

v- hálsmáli (3) 4 (5) 6 (6) sinnum (+ 

úrtökurnar 2 sem gerðar voru áður 

en ermarnar voru settar inn) = (65) 

67 (65) 65 (71) L. á prj. Látið fyrstu 

6. L. á hvorum enda á prjónanælu 

(listar) og fellið af (53) 55 (53) 53 

(59) L. sem eftir eru. 

Frágangur: Saumið handveginn 

saman. 

Listar: Prjónið hvorn lista fyrir sig 

eins og áður þar til hann nær að 

miðju á hálsmáli á bakstk., þegar 

teygt er létt á honum. Prjónið hinn 

listann eins. Saumið listana saman 

og saumið við hálsmálið á bakstk., 

passið að sporin sjáist ekki.  

Belti: Fitjið upp 7 L. á prjóna nr. 4,5 

og prjónið um 150 sm. brugðningu 

fram og til baka þannig: 1 sl., 1 br., 

hafið 1 kantl. á hvorum enda, kantl. 

er alltaf prjónuð slétt. Fellið af.  


