
 

 

 
 

EINFÖLD OG FALLEG SILK 

MOHAIR PEYSA  
 

Stærðir: (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

 

Mál á peysu 

Yfirvídd: (82) 86 (94) 102 (110) 120 (126) 

sm. 

Sídd: (64) 64 (66) 68 (70) 70 (72) sm. 

Ermalengd: 47 sm. allar stærðir, eða 

önnur valin lengd. 

 

Garn: Silk Mohair frá Sandnes Garn. 

Garnmagn: (100) 100 (150) 150 (150) 

150 (150) gr. 

 

Prjónar / fylgihlutir: 

Hringprjónar og sokkaprjónar nr. 5,5. 

Heklunál nr. 3  

Merkihringir 

1 tala 

 

Prjónfesta: 

15 L. slétt prjón á prjóna nr. 5,5 = 10 sm. 

 

Fram- og bakstykki 

Fitjið upp (124) 130 (140) 154 (164) 180 (190) L. á 

hringprj. nr. 5,5. 

Prjónið slétt prjón í hring þar til stykkið mælist (44) 44 

(45) 47 (48) 47 (48) sm. Látið merki í hvora hlið með 

(62) 65 (70) 77 (82) 90 (95) L. í hvorn hluta.  

Fellið af 6 L. í hvorri hlið fyrir handveg (= 3 L. beggja 

megin við merki) = (56) 59 (64) 71 (76) 84 (89) L. í 

hvorn hluta. 

Geymið og prjónið ermar. 

 

Ermar 

Fitjið upp (28) 28 (30) 32 (34) 36 (36) L. á sokkaprj. nr. 

5,5, og prjónið 2 sm. slétt prjón í hring. 

Látið merki undir miðja ermi. 



 

 

Aukið út um 1 L. beggja megin við merki. Haldið áfram 

með slétt prjón og endurtakið útaukningarnar með (4,5) 

4 (3,5) 3,5 (3) 3 (3) sm. millibili, þar til komnar eru alls 

(48) 50 (54) 56 (60) 62 (66) L.  

Prjónið þar til ermin mælist 47 sm., eða önnur valin 

lengd. 

Fellið af 6 L. undir miðri ermi. 

Geymið, og prjónið aðra ermi eins. 

 

Berustykki 

Prjónið ermarnar inn hjá fram- og bakstykki á hringprj. 

nr. 5,5  

= (196) 206 (224) 242 (260) 280 (298) L.  

Látið merki í hver samskeyti.  

Í næstu umf. er laskaúrtaka við hvert merki þannig: 

Prjónið 2 sl. saman eftir hvert merki og 2 snúnar sl. 

saman fyrir hvert merki = 8 L. teknar úr. 

Endurtakið úrtökurnar í annarri hverri umf. alls  

(7) 7 (8) 8 (9) 10 (11) sinnum 

 = (140) 150 (160) 178 (188) 200 (210) L.  

Prjónið 4 umf. slétt prjón, jafnframt sem lykkjufjöldinn er 

jafnaður í (140) 150 (160) 170 (180) 190 (200) L. í 

fyrstu umf. 

Skiptið stykkinu í miðju á bakstykki fyrir klauf, og prjónið 

slétt prjón fram og til baka með 1 sl. kantl. í byrjun og 

lok hverrar umf. (sem er prjónuð sl. allar umf.).  

Umf. byrjar í miðju að aftan.  

Takið úr (14) 15 (16) 17 (18) 19 (20) L. með jöfnu 

millibili þannig: Prjónið *8 sl., 2 sl. saman*, endurtakið 

frá *til* út umf. 

 = (126) 135 (144) 153 (162) 171 (180) L.  

Prjónið 5 umf. án þess að taka úr.  

Takið úr (14) 15 (16) 17 (18) 19 (20) L. með jöfnu 

millibili þannig: 

Prjónið *7 sl., 2 sl. saman*, endurtakið frá *til* út umf.  

= (112) 120 (128) 136 (144) 152 (160) L. 

Prjónið 5 umf. án þess að taka úr.  

Takið úr (14) 15 (16) 17 (18) 19 (20) L. með jöfnu 

millibili þannig: 

Prjónið *6 sl., 2 sl. saman*, endurtakið frá *til* út umf. = 

(98) 105 (112) 119 (126) 133 (140) L. 

Prjónið 5 umf. án þess að taka úr.  

Takið úr (14) 15 (16) 17 (18) 19 (20) L. með jöfnu 

millibili þannig: 

Prjónið *5 sl., 2 sl. saman*, endurtakið frá *til* út umf.  

= (84) 90 (96) 102 (108) 114 (120) L.  

Látið L. vera á prjóninum fyrir hálsmálskant. 

 

Frágangur 

Takið úr 1 L. í næstu umf., jafnframt sem það er 

prjónaður brugðningur u.þ.b. 2½ sm. fram og til baka 

þannig: 1 kantl, 1 sl., *1 br., 1 sl.*, endurtakið frá *til*, 

endið með 1 kantl.  

Fellið af með sl. og br. L. 

Saumið saman undir ermum. 

 

Klauf 

Heklið hneslu með 4-6 Ll. (loftlykkjur) fyrir hnappagat í 

miðju á hálslíninguna á vinstri hlið klaufarinnar.  

Saumið töluna á. 

 

 

Skoðaðu fleiri stakar uppskriftir og flettu 

prjónablöðunum hjá okkur á www.tinna.is 

 

Þar getur þú einnig verslað blöðin og garnið á 

vefverslun okkar. 
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