
 

 

 

 

 

 



 

 

PERLUTEPPI 
 

Stærð 

70 x 100 sm. 

 

Garn 

Duo (55% merinoull, 45% bómull, 50gr. = u.þ.b. 115 

m., prjónf. 22/10). 

Ljósblágrænt 6841: 400 gr. 

 

Aðrir garnmöguleikar 

Double Sunday (100% ómeðhöndluð merinoull, 50 gr. 

= u.þ.b. 108 m., prjónfesta 21-22/10). 

Merinoull/ Klompelompe merinoull (100% forþvegin 

merinoull, 50 gr. = u.þ.b. 105 m., prjónfesta 22/10). 

Smart (100% forþvegin ull,  50 gr. =  u.þ.b. 100 m., 

prjónfesta 22/10). 

 

Prjónar / fylgihlutir 

Hringprjónar nr. 3,5 og 4. 

 

Prjónfesta 

22 L. tvöfalt perluprjón á prjóna nr. 3,5 = 10 sm. 

 

Tvöfalt perluprjón 

1. umf: Prjónið *1 sl., 1 br.*, endurtakið frá *til*, endið á 

1 sl. 

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

3. umf.: Prjónið *1 br., 1 sl.*, endurtakið frá *til*, endið 

á 1 br. 

4. umf.: Prjónið sl. yfir sl., og br. yfir br. 

Endurtakið 1. – 4. umf. 

 

Kantlykkjan er alltaf prjónuð slétt. 

 

Fitjið upp 132 L. á hringprjón nr. 4 og prjónið 5 sm. 

brugðningu fram og til baka þannig: 

 

(1. umf. = rangan) 1 kantl., 2 br., *2 sl., 2 br.*, 

endurtakið frá *til*, endið á 1 kantl. 

 

Skiptið yfir á hringprjón nr. 3,5. 

 

Prjónið tvöfalt perluprjón þar til stk. mælist um 95 sm., 

í fyrstu umf. er aukið í 1 L. = 133 L. á prjóninum.  

Skiptið yfir á hringprjón nr. 4. 

Prjónið 5 sm. brugðningu eins og gert var neðst á 

teppinu, jafnframt er tekin úr 1 L. 

Fellið af með sl. og br. L. 

 

Frágangur 

Prjónið upp 1 L. af hverri L./umf. meðfram annarri 

hliðinni, hoppið yfir 4. hverja L./umf.  (u.þ.b. 236 L. á 

prjóninum). 

Lykkjufjöldinn verður að vera deilanlegur 4. 

Prjónið 5 sm. brugðningu eins og gert var neðst á 

teppinu. 

Fellið af með sl. og br. L. 

Prjónið eins meðfram hinni hliðinni. 

 

 

 

 

DUO inniheldur 55 % merinoull og 45 % bómull. Hún er 

mjúk eins og bómull en hlý eins og ull og stingur því 

ekkert. 

Duo garnið er sérstaklega gott og meðfærilegt garn 

hvort heldur til að prjóna eða hekla úr, hentar öllum 

aldurshópum og tilvalið heilsársgarn. Upplagt fyrir þá 

sem ekki þola hreina ull.  

Fallleg litapalletta er í boði og garnið er einnig 

meðfærilegt í þvotti og heldur sér vel.  

Létt, mjúkt og skemmtilegt garn! 

 

Skoðaðu litaúrvalið á Duo hér á vefverslun okkar: 

www.tinna.is/garn/duo 

 

DUO fæst t.d. í Rúmfatalagernum, Hagkaup Skeifu og 

Skagfirðingabúð. 

 

Skoðaðu fleiri stakar uppskriftir og flettu 

prjónablöðunum hjá okkur á www.tinna.is 

 

Þar getur þú einnig verslað blöðin og garnið á 

vefverslun okkar. 

http://www.tinna.is/garn/duo
http://www.tinna.is/

