
 

 

 
STÆRÐIR: 
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)  
 
MÁL Á PEYSU: 
Yfirvídd: (92) 97 (103) 111 (116) 121 
(127) sm. 
Sídd: (64) 65 (66) 68 (69) 70 (71) sm.  
Ermalengd: 47 sm., eða eins og 
passar. 
 
GARN: 
Alpakka ull (u.þ.b. 100 m. í dokku).  
Ryðbrúnt 3355: (7) 8 (9) 9 (10) 11 (12) 
dokkur. 
Tynn silk mohair (u.þ.b. 212 m. í 
dokku). 
Leirbrúnt 3835: (4) 4 (4) 5 (5) 5 (6) 
dokkur. 
 
PRJÓNAR / FYLGIHLUTIR 
Hringprj. og sokkaprj. nr. 5 og 6. 
Merkihringir 
Prjónanælur 
 
PRJÓNAFESTA: 
15 L. sléttprjón og munstur með  
einum þræði af hvorri tegund á prjóna 
nr. 6 = 10 sm. 
 
Peysan er prjónuð með einum þræði 
af hvorri tegund. Kantlykkjan er 
alltaf prjónuð slétt. 
BOLUR 

Fitjið upp (138) 146 (154) 166 (174) 182 
(190) L. með einum þræði af hvorri 
tegund á hringprjón nr. 5. Prjónið í 
hring 4 umf. brugðningu 1 snúin sl., 1 
br. 
Skiptið yfir á hringprjón nr. 6. Látið 
merkihr. um 1 L. í hvorri hlið, hafið (68) 
72 (76) 82 (86) 90  (94) L. á milli 
merkihr. 
Prjónið bolinn þar til hann mælist 47 
sm., eins fyrir allar str.  
Fellið af (7) 7 (7) 9 (9) 9 (9) L. í hvorri 
hlið fyrir handveg (= merkil + (3) 3 (3) 
4 (4) 4 (4) L. sitthvoru megin við). 
Prjónið hvorn hluta fyrir sig. 
 
BAKSTYKKI  
= (62) 66 (70) 74 (78) 82 (86) L. 
Prjónið sléttprjón fram og til baka 
jafnframt er haldið áfram úrtöku fyrir 
handveg í byrjun umf. (2,1,1) 2,1,1,1 
(2,1,1,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1) 
2,2,2,1,1,1 (2,2,2,2,1,1) L.,  

= (4) 5 (6) 7 (8) 9 (10) L. teknar úr 
hvoru megin og eftir eru  (54) 56 (58) 
60 (62) 64 (66) L. á prjóninum. 
Prjónið sléttprjón innanvið 1 kantl. á 
hvorum enda þar til stk. mælist (62) 
63 (64) 66 (67) 68 (69) sm.  
Látið (22) 22 (24) 24 (24) 26 (26) L. 
í  miðju á stk. á prjónanælu fyrir 
hálslíningu og prjónið hvora öxl fyrir 
sig. 
Takið úr í byrjun umf. frá hálsmáli 2,1 
L. Prjónið þar til stk. mælist (64) 65 
(66) 68 (69) 70 (71) sm. 
Látið (13) 14 (14) 15 (16) 16 (17) axlarl. 
á prjónanælu. Prjónið hina öxlina eins. 
 
FRAMSTYKKI 
= (62) 66 (70) 74 (78) 82 (86) L. 
Prjónið og takið úr fyrir handvegi eins 
og á bakstk. þar til stk. mælist. (57) 
58 (59) 61 (62) 63 (64) sm. 
Látið (12) 12 (14) 14 (14) 16 (16) L. í 
miðju á stk. á prjónanælu fyrir 



 

 

hálslíningu og prjónið hvora öxl fyrir 
sig. 
Fellið af í byrjun umf. frá hálsmáli 
3,2,1,1,1 L. Prjónið þar til stk. mælist 
(64) 65 (66) 68 (69) 70 (71) sm. 
Látið (13) 14 (14) 15 (16) 16 (17) axlarl. 
sem eftir eru á prjónanælu. Prjónið 
hina öxlina eins en gagnkvæmt. 
 
ERMI 
Fitjið upp (28) 30 (30) 32 (32) 34 (34) 
L. á sokkaprjóna nr. 5, prjónið í hring 
4 umf. brugðningu 1 snúið sl., 1 br. 
Skiptið yfir á sokkaprjóna nr. 6. 
Prjónið 1 umf. sl., samtímis er aukið í 
jafnað um umf. þar til 38 L. eru á 
prjónunum, eins fyrir allar str. 
Látið merkihr. um fyrstu L. í umf. = 
merkil., þessi L. er alltaf prjónuð br. 
og telst ekki með í munstri. 
Prjónið munstur þar til ermin mælist 
(16) 12 (10) 7 (6) 4 (3) sm. 

Aukið í 1 L. sitthvoru megin við 
merkihr. með því að taka upp þráðinn 
á milli tveggja L. og prjóna snúið sl.  
Endurtakið útaukningu með (16.) 12. 
(10.) 7. (6.) 5. (4.) sm. millibili þar til 
(42) 44 (46) 50 (52) 56 (58) L. eru á 
prjónunum, prjónið nýju L. jafnóðum 
inn í munstrið. Prjónið þar til ermin 
mælist 47 sm., eða eins og passar. 
Fellið af (7) 7 (7) 9 (9) 9 (9) L. undir 
miðermi. Geymið ermina og prjónið 
aðra ermi eins.  
Látið ermarnar á einn hringprjón og 
prjónið ermakúpuna á báðum 
ermunum í einu. Þannig verða 
ermakúpurnar alveg eins. 
 
ERMAKÚPA 
 = (35) 37 (39) 41 (43) 47 (49) L. 
Prjónið munstur fram og til baka og 
takið úr fyrir ermakúpu í byrjun hverrar 
umf. (2) 2 (2) 2,2 (2,2) 2,2,2 (2,2,2) 
L. = (2) 2 (2) 4 (4) 6 (6) L. teknar úr 
á hvorri hlið. 
 
ATH! Þegar ekki eru nógu margar  
L. til að prjóna, sláið upp á og prj. 2 
L. saman, eru L. prjónaðar slétt.  
Takið úr 1 L. (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) sinnun 
á hvorum enda = (21) 23 (23) 21 (23) 
21 (23) L. á prjóninum. 
Prjónið þar til ermakúpan mælist u.þ.b. 
(9) 10 (11) 12  (13) 14 (15) sm., mælt á 
miðju frá handvegi. 
Fellið af í byrjun umf. 2,2,3 L. hvoru 
megin.  Fellið af L. (7) 9 (9) 7 (9) 7 
(9) sem eftir eru. 
 
FRÁGANGUR 

Prjónið eða lykkjið saman L. á 
öxlunum. Saumið ermarnar í peysuna. 
 
HÁLSLÍNING 
Látið L. af prjónanælunum yfir á 
hringprjón nr. 5, prjónið upp L. með 
einum þræði af hvorri tegund þar sem 
fellt var af. Á prjóninum eiga að vera 
u.þ.b. (70) 72 (74) 76 (78) 80 (82) L. 
Lykkjufjöldinn verður að vera 
deilanlegur með 2. 
Prjónið í hring 4 sm. brugðningu 1 
snúið sl., 1 br. Fellið af með sl. og  
br. L. 
 
 
 
 



 

 

 


