LÁTLAUS OG KLASSÍSK
PEYSA ÚR ALPAKKA SILKI
Stærðir: (S) M (L-XL)
Garnmagn: (4) 5 (5) dokkur.
Garn
Alpakka silke (70% baby alpakka, 30% mulberry silki, 50 gr. = u.þ.b. 200 m., prjónfesta
27/10 á prjóna nr 3).
Aðrir garnmöguleikar
Tynn Line (53% bómull, 33% viskose, 14%
hör, 50 gr. = u.þ.b. 220 m., prjónfesta 27/10)
eða
Tynn merinoull (175m), Mini alpakka (150m),
Mandarin petit (180m), Babyull lanett
(175m), Sisu (175m).
Sunday Petitknit er einnig í svipaðri
prjónfestu, er með 28/10.
Svo mætti breyta til og nota Tynn silk mohair
(212m).
Ath. að gera prjónfestu og athuga metrafjölda
á dokku ef breytt er um garntegund.
Mál á peysu
Yfirvídd: (100) 106 (111) sm.
Sídd: (53) 54 (55) sm.
Ermalengd: 42 sm., eða önnur valin lengd.
Prjónar / fylgihlutir
Hringprjónar og sokkaprj. nr. 4½ og 5½ t.d. Zing
álprjónar frá Knitpro.
Heklunál nr. 3½ fyrir hálsmálskant
Merkihringir
Prjónfesta peysu
18 L. slétt prjón á prjóna nr. 5½ = 10 sm.
Heklskýringar
Ll. = loftlykkja
kl. = keðjulykkja
fp. = fastapinni

Fram- og bakstykki
Fitjið upp (180) 190 (200) L. á hringprj. nr. 4½, og
prjónið 1 umf. sl., 1 umf. br.
Látið merki í hvora hlið með (90) 95 (100) L. í hvorn
hluta.
Skiptið yfir á hringprj. nr. 5½ og prjónið slétt prjón þar
til stykkið mælist 33 sm. Skiptið stykkinu í hliðunum,
og prjónið hvern hluta fyrir sig.
Bakstykki
= (90) 95 (100) L.
Prjónið slétt prjón fram og til baka, og takið úr fyrir
handveg í hvorri hlið í annarri hverri umf. 3,2,1 L.
= (78) 83 (88) L.

Prjónið þar til stykkið mælist (51) 52 (53) sm.
Fellið af miðjulykkjurnar (26) 27 (28) L. fyrir hálsmál
að aftan, og prjónið hvora hlið fyrir sig. Takið áfram úr
við hálsmál að aftan í annarri hverri umf. 6,4 L.
Prjónið þar til stykkið mælist (53) 54 (55) sm.
Fellið af lykkjurnar sem eftir eru = (16) 18 (20) axlarl.
Prjónið hina hliðina á sama hátt, en speglað (gagnkvæmt).
Framstykki
= (90) 95 (100) L.
Prjónið og takið úr fyrir handveg eins og á bakstykki.
Prjónið þar til stykkið mælist 43 sm. Fellið af miðjulykkjurnar (16) 17 (18) L. fyrir hálsmál, og prjónið
hvora hlið fyrir sig.
Takið áfram úr við hálsmál í annarri hverri umf.
5,3,2,1,1,1,1,1 L.
Prjónið þar til stykkið mælist (53) 54 (55) sm.
Fellið af lykkjurnar sem eftir eru (16) 18 (20)
axlarl.
Prjónið hina hliðina á sama hátt, en speglað
(gagnkvæmt).
Ermar
Fitjið upp með teygjanlegu uppfiti ef vill (46) 50
(54) L. á sokkaprj. nr. 4½, og prjónið 4 umf. sl.
Látið merki undir miðja ermi.
Skiptið yfir í sokkaprj. nr. 5½, prjónið slétt prjón,
jafnframt sem aukið er út um 1 L. beggja megin
við merki þegar stykkið mælist 5 sm.
Endurtakið útaukningarnar með (4½) 5 (5) sm.
millibili, þar til komnar eru alls (62) 64 (68) L.
Prjónið þar til ermin mælist 42 sm., eða önnur
valin lengd.
Fellið af (6) 6 (8) L. undir miðri ermi, og prjónið
slétt prjón fram og til baka.
Takið úr 2 L. í byrjun á næstu 2 umf., síðan 1 L.
í byrjun hverrar umf. þar til eftir eru = 32 L.
Takið áfram úr 3,5,5 L.
Fellið af lykkjurnar sem eftir eru = 6 L. Prjónið
aðra ermi eins.
Frágangur
Saumið axlirnar saman. Saumið ermarnar í.
Hálslíning
Heklið kant í kringum hálsmál með tvöföldum
þræði og heklunál nr. 3½ þannig:

Byrjið með 1 Ll. við öxl í annarri hliðinni = 1. fp.
Heklið 1 fp. í hverja L./umf. út umf.
Endið með 1 kl. í fyrstu Ll.

Þú finnur myndirnar til að skoða betur á
www.sandnesgarn.no í hefti 1412 uppskrift nr. 6.
Skoðaðu fleiri stakar uppskriftir og flettu
prjónablöðunum hjá okkur á www.tinna.is
Þar getur þú einnig verslað blöðin og garnið á
vefverslun okkar.

