VESTI ÚR KAMBGARNI
STÆRÐIR:
Yfirvídd:
Sídd:

S
92
58

(M/L)
(104) cm
(62) cm

EFNI
Kambgarn - 100 g dokkur
litur 9659 fjólublar
6 (7)
Hringprjónar nr 5, 60 cm
Heklunál nr 4
PRJÓNFESTA
5 L og 22 umf slétt prjón á prjóna nr 5 með tvöföldu
garni = 10 x 10 cm. Sannreynið prjónfestu og skiptið
um prjónastærð ef þarf.
AÐFERÐ
Vestið er prjónað úr tvöföldu Kambgarni með perluprjóni og sléttu prjóni.
Slétt prjón: Slétt frá réttu, brugðið frá röngu.
Perluprjón (pprj):
1. umf.: 1 L sl, 1 L br, út umf.
2. umf.: Prj br í sléttar lykkjur og sl í brugðnar lykkjur.
Vestið er með klaufum neðst í hliðum og því eru fram- og bakstykki prjónuð fram og til
baka í byrjun. Síðan eru allar lykkjur sameinaðar á einn prjón og vestið prjóna í hring
upp að handvegi. Fram- og bakstykki frá handvegi eruð prjónuð fram og til baka að
öxlum.
BOLUR
Ath. ef aðeins er nefnd ein tala fyrir lykkju- eða umferðafjölda á hún við báðar stærðir.
Fitjið upp 72 (78) L á prj nr 5 og prj 6 umf pprj. Næsta umf (frá réttu): *Prj 5 L pprj, 62
(68) L slétt prjón, 5 L pprj*, endurtakið frá *-* 12 (14) sinnum (endið á sl umf). Prjónið
eins fyrir bakstykki.
Sameinið fram- og bakstykki á einn prjón og prj fyrstu umf þannig: Prj 5 L pprj, 62 (68) L
sl, 10 L pprj, 62 (68) L sl og 5 L pprj => 144 (156) L. Setjið merki í hliðar. Prj. áfram
perluprjón í hliðum og takið úr 1 L sitthvorum megin við merkingu í 3. hverri umf 4
sinnum => 128 (140) L. Prj hér eftir allar L sl og takið úr eins og áður 1 L sitthvorum
megin við merkingu í 5. hverri umf, 3 sinnum. Prj 14 (17) umf sl án úrtöku. Aukið út í
næstu umf, 1 L sitthvorum megin við merkingu og síðan í 4. hverri umf. alls 4 sinnum og
í 5. hverri umf. 3 sinnum => 144 (156) l. Prj 8-10 umf. sl en skiljið efitr 4 L óprj í síðustu
umf.
Handvegur: Fellið af 8 L, prj 64 (70) L sl, fellið af 8 L, prj 64 (70) L sl. Snúið við og prj
bakstykkið fram og til baka sléttu prjóni.

Bakstykki: Prj 2 umf. og fellið síðan 1 L af í byrjun og enda 2. hvorrar umf 2 sinnum =>
60 (66) L. Prj þar til mælast 56 (59) cm frá uppfitjun og fellið af 20 (22) L fyrir miðju. Prj
hvora öxl fyrir sig og takið úr við hálsmál 1 x 3 L og 1 x 2 L. Prj þar til mælast 58 (62) cm
frá uppfjitjun. Fellið af. Prjónið seinni öxl í spegilmynd við þá fyrri.
Framstykki: Fellið af 2 L í byrjun næstu tveggja umf og síða 1 L í byrjun og enda 4.
hverrar umf, 2 sinnum => 56 (62) L. Prj þar til mælast 51 (54) cm frá uppfitjun og fellið af
14 (16) L fyrir miðju. Prj hvora öxl fyrir sig og takið úr við hálsma 1 x 3 L, 1 x 2 L og 1 x 1
L (15 (17) L á öxl). Prj þar til mælast 58 (62) cm frá uppfitjun. Geymið lykkjurnar oá
bandi eða hjálparnælu. Prjónið seinni öxl í spegilmynd við þá fyrri.
FRÁGANGUR
Lykkið saman á öxlum. Heklið eina umferð með fastalykkjum í hálsmál og handveg og
eina umf með krabbahekli (fastalykkjur heklaðar aftur á bak).

