
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KIMONO ÚR SILK MOHAIR 
 

Stærðir: (XS) S (M) L (XL) XXL  

 

Mál  

Yfirvídd: (93) 100 (108) 115 (123) 130 sm. 

Sídd: (78) 80 (80) 82 (82) 84 sm. 

Ermalengd: (30) 30 (28) 28 (26) 26 sm., eða eins og 

passar. 

 

Garn 

Silk mohair (60% mohair, 15% ull, 25% silki, 50 gr. = 

u.þ.b. 280 m., prjónfesta 15/10 á prj. 5,5). 

Garnmagn: (100) 150 (150) 150 (200) 200 gr. 

 

Prjónar / fyglihlutir 

Hringprj. og stuttur hringprj. nr. 5 (t.d. Zing álprjónar frá 

Knitpro). 

Heklunál nr. 5 (t.d. Waves heklunál frá Knitpro). 

Merkihringir 

 

Prjónfesta 

16 L. slétt prjón á prjóna nr. 5 = 10 sm. 

 

Gatamunstur prjónað fram og til baka 

1. umf.: (= réttan) 1 sl., *sláið upp á, 2 sl. saman*, 

endurtakið frá *til* út umf., endið á 1 sl. 

2. - 3. umf.: Prjónið eins og 1. umf. 

4. umf.: Brugðið. 

 

Gatamunstur prjónað í hring 

1. umf.: *Sláið upp á, 2 sl. saman* endurtakið frá *til* 

allan hringinn. 

2. umf.: *2 sl. saman, sláið upp á*, endurtakið frá *til* 

allan hringinn. 

3. umf.: Prjónið eins og 1. umf. 

4. umf.: Slétt. 

 

Kantlykkjan er alltaf prjónuð slétt. 

 

Fram- og bakstykki 

Fitjið laust upp (148) 160 (172) 184 (196) 208 L. á 

hringprjón nr. 5, prjónið 1 umf. sl. (= rangan). 

Látið merkihring í hvora hlið, hafið (37) 40 (43) 46 (49) 

52 L. í hvoru framstk. og (74) 80 (86) 92 (98) 104 L. í 

bakstk. 

Prjónið slétt prjón fram og til baka innanvið 1 kantl. í 

hvorri hlið þar til stk. mælist (6) 7 (7) 8 (8) 9 sm.  

Prjónið gatamunstur. 

Haldið þannig áfram til skiptis, 11 sm. slétt prjón og 

gatamunstur þar til stk. mælist (48) 49 (49) 50 (50) 51 

sm. 

Skiptið stk. í hliðunum og prjónið hvern hluta fyrir sig. 

 

Bakstykki 

= (74) 80 (86) 92 (98) 104 L. á prj. Prjónið áfram til 

skiptis, 11 sm. slétt prjón og gatamunstur innanvið 1 

kantl. þar til stk. mælist (70) 72 (72) 74 (74) 76 sm.  

Skáfellið af á öxl frá handvegi (3,3,3,4,4,4,4,4) 

3,3,3,4,4,4,5,5 (3,3,4,4,4,5,5,6) 3,3,4,4,5,5,6,6 

(3,4,4,4,5,5,6,7) 3,4,4,5,5,6,6,7 L. 

Fellið af L. (16) 18 (18) 20 (22) 24 sem eftir eru. 

 

Framstykki 

= (37) 40 (43) 46 (49) 52 L. á prj. 

Prjónið áfram til skiptis 11 sm. slétt prjón og 

gatamunstur innanvið 1 kantl., samtímis er tekin úr 1 L. 

innanvið kantl. á framstk. (hálsmál).  

Prjónið áfram eins og áður og endurtakið úrtöku með 

(3½.) 3. (3.) 3. (2½.) 2½. sm. millibili (8) 9 (9) 10 (11) 

12 sinnum, samtímis er skáfellt af á öxl frá handvegi 

þegar stk. eru jafnlöng.  

Takið úr eins og á bakstk. Allar L. eru felldar af. Prjónið 

hina hliðina eins en gagnkvæmt. 

 

Ermar 

Fitjið laust upp (69) 73 (73) 75 (75) 79 L. á stuttan 

hringprjón nr. 5. Prjónið 1 umf. br. 

Látið merkihr. kringum fyrstu L. í umf. = merkil. sem er 

alltaf prjónuð slétt.  

Prjónið í hring (8) 8 (7) 7 (6) 6 sm. slétt. 

Prjónið í hring gatamunstur og síðan 11 sm. slétt. 

Prjónið gatamunstur og síðan sl. þar til ermin mælist 

(30) 30 (28) 28 (26) 26 sm., eða eins og passar. 

Fellið af. Prjónið aðra ermi eins. 

 

Frágangur 

Saumið axlirnar saman og saumið ermarnar í. 

Listi á framstk. 

Heklið 1 umf. krabbalykkjur með 

heklunál nr. 5 meðfram framstk. og 

meðfram hálsmáli. 

 

Krabbalykkjur 

Fastapinnar heklaðir afturábak, (frá vinstri til hægri). 


