
 

 

 

 

 



 

 

Alva bolero jakki í perluprjóni 
 

Stærðir 

(S-M) M-L    

 

Mál á jakka 

Heildarbreidd frá ermi að ermi: (110) 114 sm.  

Sídd: (50) 52 sm. 

 

Garn 

Alpakka Silke frá Sandnes Garn. 

(70% baby alpakka, 30% mulberry silki, 50 gr. = 

u.þ.b. 200 m., prjónfesta 27/10). 

Hvítur 1002: (5) 6 dokkur 

 

Einnig væri hægt að nota Tynn line garnið fallega.  

(53% bómull, 33% viskose, 14% hör, 50 gr. = u.þ.b. 

220 m., prjónfesta 27/10). 

 

Prjónar/fylgihlutir 

Hringprjónn nr. 3  

Heklunál nr. 2½ 

 

Við mælum með Zing álprjónunum og Waves 

heklunálunum frá Knitpro. Zing eru nikkelfríir 

prjónar. 

 

Prjónfesta 

22 L. perluprjón á prjóna nr. 3 = 10 sm  

 

Heklskýringar 

Ll. = loftlykkja 

kl. = keðjulykkja 

fp. = fastapinni 

st. = stuðull 

 

Perluprjón 

1. umf: Prjónið 1 sl., *1 br., 1 sl. *, endurtakið frá 

*til* út umf. 

2. umf: Prjónið br. yfir sl. og sl. yfir br. 

Endurtakið umf. 2 

 

 

1. st = 3 Ll. 

Picot = 3 Ll. , 1 fp. í 1. Ll. 

 

Fitjið upp (243) 251 L. á hringprjón nr. 3, og prjónið 

perluprjón fram og til baka. 

Prjónið þar til stykkið mælist (50) 52 sm.  

 

Fellið laust af þannig að kanturinn herpist ekki. 

 

Frágangur og kantar 

Saumið  saman 25 sm (= ermi) í hvorri hlið, 

uppleggs og affellingarkant. 

 

Heklaður kantur 

1. umf:  

Festið bandið með 1 kl.  

= 1. fp. Heklið *1 fp, 5 Ll., hoppið yfir 3 L.*, 

endurtakið frá *til*, endið með 1 kl í 1. fp. 

 

2. umf:  

Heklið *3 st. + 1 picot + 3 st. í Ll.-bogann, 1 fp. í 

næsta Ll. boga.*, endurtakið frá *til*, endið  með 1 

kl. í 3. Ll.  

 

Heklið kant framan á ermar. 

Heklið kant í uppfits og affellingarkant. 

 

Alpakka silke fæst í Rúmfatalager, Rokku 

Fjarðarkaup og Hagkaup Skeifu. Einnig í Tinnu 

verslun okkar að Nýbýlavegi 30. 

 

Tynn line fæst í Tinnu verslun. 

 

Skoðaðu fleiri stakar uppskriftir og flettu 

prjónablöðunum hjá okkur á www.tinna.is 

 

Þar getur þú einnig verslað blöðin og garnið á 

vefverslun okkar. 

 

Þessi uppskrift var birt í Prjónablaðinu Ýr 56 sem er 

uppselt, stakar uppskriftir úr því fást í Tinnu.  

 

Þú finnur fleiri uppskriftir fyrir brúðarkjólinn í því ásamt 

Ýr 57 sem fæst í Rokku Fjarðarkaup og okkur í Tinnu 

Nýbýlavegi 30. tinna@tinna.is 

 

http://www.tinna.is/
mailto:tinna@tinna.is

