SONJA kaðlapeysa
úr De dødes tjern
STÆRÐIR
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
MÆLINGAR
Yfirvídd: (83) 88 (93) 100 (108) 115 (123) sm.
Heildarlengd: (55) 55 (56) 57 (58) 60 (62) sm.
Ermalengd: 46 sm., eða eins og passar.
GARN
Kos (62% babyalpakka, 9% ull, 29% nylon, 50 g = u.þ.b. 150 m.)
Beinhvítt 1012: (6) 6 (7) 8 (8) 9 (10) dokkur.
AÐRIR GARNMÖGULEIKAR
Børstet alpakka (96% alpakka, 4% nylon, 50g = u.þ.b. 110 m.)
Fritidsgarn (100% hrein ull, 50g = u.þ.b. 70 m.).
PRJÓNAR / FYLGIHLUTIR
Hringprjónar og sokkaprjónar nr. 5 og 5,5.
Kaðlaprjónn, t.d. rifflaður viðar kaðlaprjónn frá Knitpro.
Merkihringir
Prjónanælur
PRJÓNFESTA
16 L. sléttprjón og 20 L. munstur á prjóna nr. 5,5 = 10 sm.
Kantlykkjan er alltaf prjónuð slétt.
Fram- og bakstykki
Fitjið upp (136) 144 (152) 164 (176) 188 (200) L. á hringprjón
nr. 5 og prjónið í hring 4 sm. brugðningu, byrjið þannig á
framstk.:
XXS, S, M, XXL: *2 sl., 2 br.*, endurtakið frá *til* allan hringinn.
XS, L, XL: *2 br., 2 sl.*, endurtakið frá *til* allan hringinn.
Látið merkihring í hvora hlið, hafið (70) 74 (78) 86 (90) 98 (102)
L. í framstk. og (66) 70 (74) 78 (86) 90 (98) L. í bakstykkinu.
Skiptið yfir á hringprjón nr. 5,5 og prjónið þannig:
(18) 20 (22) 26 (28) 32 (34) L. slétt, prjónið munstur,
(18) 20 (22) 26 (28) 32 (34) L. slétt (= framstykki), prjónið slétt
út umf. = (140) 148 (156) 168 (180) 192 (204) L. á prj.
Prjónið þar til stk. mælist (34) 33 (33) 33 (33) 34 (35) sm.
Fellið af (8) 8 (10) 10 (12) 12 (14) L. í hvorri hlið fyrir handveg
og prjónið hvorn hluta fyrir sig.

Bakstykki
= (58) 62 (64) 68 (74) 78 (84) L.
Prjónið sléttprjón fram og til baka, samtímis er tekið úr við
handveg í byrjun hverrar umf. (2,1,1,1) 2,1,1,1,1 (2,1,1,1,1)
(2,1,1,1,1,1) 2,2,1,1,1,1,1 (2,2,1,1,1,1,1) 2,2,1,1,1,1,1 L.
= (48) 50 (52) 54 (56) 60 (66) L. á prj.
Prjónið þar til handvegur mælist (19) 20 (21) 22 (23) 24 (25)
sm.Skáfellið af á öxl frá handvegi
(3,3,4) 3,4,4 (3,4,4) 4,4,4 (4,4,4) 4,5,5 (5,5,6) L.
Geymið L. (28) 28 (30) 30 (32) 32 (34) sem eftir eru á
prjónanælu.
Framstykki
= (66) 70 (72) 80 (82) 90 (92) L.
Prjónið framstykkið eins og áður var gert með munstri og
sléttuprjóni , takið úr við handveg eins og gert var á bakstk.,
þegar stk. mælist um (48) 48 (49) 50 (51) 52 (53) sm. eru
felldar af 18 L. í miðju á stk. fyrir hálsmál og hvor öxl prjónuð
fyrir sig.
Fellið af í byrjun umf. frá hálsmáli
(4,2,2,1) 4,2,2,1 (4,4,1,1) 4,4,2,2 (4,4,2,1) 4,4,3,2
(4,3,3,2) L. skáfellið af á öxl þegar framstk. er jafnlangt bakstk.
Prjónið hina öxlina eins en gagnkvæmt.

Ermi
Fitjið upp (32) 32 (32) 36 (36) 40 (40) L. á sokkaprjóna nr. 5 og
prjónið í hring 4 sm. brugðningu 2 sl., 2 br.
Skiptið yfir á sokkaprjóna nr. 5,5 og prjónið slétt þar til stk.
mælist (7) 7 (5) 7 (5) 7 (7) sm.
Látið merkihring um fyrstu og síðustu L. í umf. Aukið í 1 L. sitthvoru megin við merkiuhr. með því að taka upp bandið á milli
L. og prjónð snúið slétt.
Endurtakið útaukningu með 2 sm. millibili þar til (58) 58 (60)
62 (64) 66 (68) L. eru á prjónunum. Prjónið þar til ermin mælist
46 sm., eða eins og passar.
Fellið af (8) 8 (10) 10 (12) 12 (14) L. í miðju undir ermi.
Ermakúpa
Prjónið sléttprjón fram og til baka fellið af í byrjun hverrar umf.
2 L. 1 sinni og síðan 1 L. þar til eftir eru 30 L. Prjónið þar til
ermakúpan mælist (16) 17 (18) 19 (20) 21 (22) sm.
Prjónið 3 sl. saman út umf. = 10 L. á prjóninum. Prjónið til baka
og fellið af.
Prjónið hina ermina eins.
Frágangur
Saumið axlirnar saman og saumið ermarnar í peysuna.
Prjónið upp 1 L. af hverri L./umf. meðfram hálsmálinu og færið
L. sem geymdar voru á prjónanælunni yfir á prjóninn u.þ.b.
(72) 72 (76) 76 (80) 84 (88) L. á prjóninum (lykkjufjöldinn
verður að vera deilanlegur með 4) notið hringprjón nr. 5.
Prjónið í hring 20 sm. bruðgningu 2 sl., 2 br. Fellið af með sl.
og br. L.

