
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVA JAKKAPEYSA 
 

Stærðir 

(2) 4 (6) 8 (10) 12 ára 

 

Mál á peysu 

Yfirvídd: (63) 67 (72) 76 (80) 83 sm. 

Sídd: (38) 42 (45) 48 (52) 54 sm. 

Ermalengd: (24) 29 (33) 36 (38) 42 sm., eða önnur 

valin lengd. 

 

Garn 

Mini alpakka (100 % hrein alpakka ull, 50 gr. = u.þ.b. 

150 m., prjónfesta 27/10). 

Beinhvítt 1012: (4) 4 (5) 5 (6) 6 dokkur. 

Gult: (1) 1 (1) 1 (2) 2  dokkur. 

Gallabuxnablátt: (1) 1 (1) 1 (2) 2  dokkur. 

Blekblátt: (1) 1 (1) 1 (2) 2  dokkur. 

 

Aðrir garnvalmöguleikar 

Babyull lanett (100% forþvegin merinoull, 50 gr. = 

u.þ.b. 175 m., prjónfesta 27/10). 

Sisu (80% ull, 20% nylon, 50 gr. = u.þ.b. 175 m., prjón-

festa 27/10). 

Tynn merinoull (100% forþvegin merinoull, 50 gr. = 

u.þ.b. 175 m., prjónfesta 27/10). 

Alpakka silke (70% baby alpakka, 30% mulberry silki, 

50 gr. = u.þ.b. 200 m., prjónfesta 27/10). 

Sunday (100% ómeðhöndluð merinoull, 50 gr. = u.þ.b. 

235 m., prjónfesta 28/10). 

Mandarin petit (100% bómull, 50 gr. = u.þ.b. 180 m., 

prjónfesta 27/10). 

Tynn Line (53% bómull, 33% viskose, 14% hör, 50 gr. 

= u.þ.b. 220 m., prjónfesta 27/10). 

 

ATH! Ef skipt er um garn verður að athuga metrafjölda 

á dokkunni. 

 

Prjónar / fylgihlutir 

Hringprj. og sokkaprj. nr. 2,5 og 3. (t.d. Zing álprjónar 

frá Knitpro). 

Merkihringir (t.d. Lock merkihringir frá Knitpro). 

Prjónanælur 

(6) 6 (7) 7 (8) 8 tölur. 

 

Prjónfesta 

27 L. slétt prjón á prjóna nr. 3. 

 

Peysan er prjónuð ofanfrá og niður. 

Fitjið upp (125) 133 (137) 141 (145) 149 L. með bein-

hvítu á hringprj. nr. 2,5.  

Prjónið 2,5 sm. stroff fram og til baka 1 sl., 1 br., jafn-

framt er sett 1 hnappagat í hægri hlið eftir 1,5 sm. 

 

Hnappagöt 

Fellið af 2 L. innan við 3 L., sem eru fitjaðar aftur upp í 

næstu  umf. Látið 8 fyrstu og 8 síðustu L. á prjónanælu 

fyrir boðunga sem eru prjónaðir síðast = (109) 117 

(121) 125 (129) 133 L. 

 

Skiptið yfir á hringprj. nr. 3, og fitjið upp 5 nýjar L. í lok 

umf. (= uppklippilykkjur). 

 

ATH! Uppklippilykkjur eru hvorki taldar með í lykkju-

fjölda né munstri.  

Prjónið munstur skv. munsturteikningu í hring, og aukið 

út eins og munsturteikningin sýnir  

= (247) 265 (283) 301 (325) 343 L.  

 

Haldið áfram með beinhvítu og prjónið (0) 1 (3) 5 (8) 11 

umf. slétt prjón.  

 

Skiptið stykkinu í ermar, fram- og bakstykki þannig:  

Látið merki, prjónið (36) 38 (42) 44 (47) 49 L. í fram-

stykki,  

látið (52) 56 (58) 62 (68) 74 L. á prjónanælu fyrir ermi, 

fitjið upp 10 L.,  

prjónið (71) 77 (83) 89 (95) 97 L. í bakstykki,  

látið (52) 56 (58) 62 (68) 74 L. á prjónanælu fyrir ermi, 

fitjið upp 10 L.,  

prjónið (36) 38 (42) 44 (47) 49 L. í framstykki. 

 

Fram- og bakstykki 

= (163) 173 (187) 197 (209) 215 L. Haldið áfram með 

slétt prjón í hring þar til stykkið mælist (34) 38 (40) 43 

(46) 48 sm., mælt frá eftir stroffi. Látið L. á prjónanælu  

 

Ermar 

Látið L. frá prjónanælu yfir á sokkaprj. nr. 3, og fitjið upp 

10 L. undir miðri ermi með beinhvítu = (62) 66 (68) 72 

(78) 84 L. Látið merki undir miðja ermi. 

 

Prjónið slétt prjón í hring, og takið úr 1 L. beggja megin 

við merki með u.þ.b. (2) 2,5 (2,5) 2,5 (2) 2 sm. millibili, 

alls (9) 9 (10) 10 (13) 16 sinnum = (44) 48 (48) 52 (52) 



 

 

52 L. Prjónið þar til ermin mælist (20) 25 (28) 31 (32) 

36 sm.  

Skiptið yfir í sokkaprj. nr. 2,5, og prjónið (4) 4 (5) 5 (6) 

6 sm. stroff í hring 1 sl., 1 br. Fellið af með sl. og br. L. 

Prjónið aðra ermi eins. 

 

Frágangur 

Saumið í saumavél 2 þétta sauma í miðju að framan. 

Klippið upp á milli saumanna. 

 

Vinstri boðungur 

Látið 8 L. af prjónanælu á prjóna nr. 2,5, og fitjið upp 4 

nýjar L. með beinhvítu meðfram framstykki í yfir-

brotskant.  

Prjónið yfirbrotskant í br.-slétt prjón (= br. á réttu, sl. á 

röngu), og stroff 1 sl., 1 br. yfir boðung.  

Prjónið þar til boðungurinn og brotkanturinn nær niður 

að afellingarkanti þegar hann er strekktur aðeins.  

Fellið af yfirbrotskantinn og látið hinar L. á prjónanælu 

fyrir brugðningu. 

Saumið boðunginn fastan, og saumið brotkantinn yfir 

klippta kantinn á röngu. 

 

Hægri boðungur 

Merkið fyrir (5) 5 (6) 6 (7) 7 tölum með jöfnu millibili, 

það neðsta 2 sm. frá brún. Prjónið eins og vinstri boð-

ung, en með hnappagötum þar sem merkt var fyrir 

hnappagötum. 

Látið 8 L. af prjónanælu,  boðungum og L. frá fram- og 

bakstykki á hringprj. nr. 2,5. 

Prjónið (4) 4 (5) 5 (6) 6 sm. stroff fram og til baka 1 sl., 

1 br. Fellið af með sl. og br. L. 

Saumið saman undir ermum. 

Saumið tölurnar í. 

 

Garnið fæst ýmist í Rúmfatalager, Rokku, Hagkaup eða hjá 

okkur í Tinnu, Nýbýlavegi 30. Mismunandi úrval er eftir 

verslunum. 

Tynn merinoull fæst í Rokku og Tinnu. 

Sunday fæst í Rúmfatalager, Rokku og Tinnu. 

Babyull Lanett fæst á öllum sölustöðum. 

Alpakka silke fæst í Rokku, Rúmfatalager, Hagkaup Skeifu og 

Tinnu. 

Mandarin petit fæst í Rúmfatalager, Rokku og Tinnu. 

Tynn line fæst í Tinnu. 

Einnig er ýmis konar úrval í öðrum verslunum um land allt t.d. 

Nettó og Kjörbúðum, Nesbæ, Skagfirðingabúð, Hlín 

Hvammstanga, Brúartorg Borgarnesi, Litla Lopasjoppan 

Hellu, Efnalaug Vopnafjarðar, Verslun Grétars Vestmanna-

eyjum, Heilsustofnun Hveragerðis ofl. 
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