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EFNI
Plötulopi – 100 gr plötur
A – 1762 blár
1
B – 9268 eplagrænn 1
Einband – 50 gr dokkur
C– 1762 blár
2
D– 9268 eplagrænn 1

Hringprjónar nr 6, 40 og 60 cm
Hringprjónar nr 5, 40 cm
Sokkaprjónar nr 6
Heklunál nr. 4½
PRJÓNFESTA
10 x 10 cm = 14 L og 19 umf slétt prjón með einföldum Plötulopa og Einbandi
saman á prjóna nr 6. Sannreynið prjónfestu og skiptið um prjónastærð ef þarf.
AÐFERÐ
Kjóllinn er prjónaður úr einum þræði af plötulopa og einum af Einbandi saman.
Bolur og ermar eru prjónuð í hring. Við handveg eru lykkjur af ermum og bol
sameinaðar á einn prjón og axlastykki prjónað í hring með laskaúrtöku. Umferð
byrjar í vinstri hlið á bol en á axlastykki byrjar umferð í fyrstu á samskeytum
bols og ermar vinstra megin á baki en síðan fyrir miðju að framan þegar klaufin
er prjónuð.
BOLUR
Fitjið upp 100 (104, 116, 120) L með B/D (Plötulopa og Einbandi) á hringprjón
nr 6. Tengið saman í hring og prj stroff, *2 L sl, 2 L br* alls 20 (22, 24, 26) umf.
Skiptið yfir í B/C og prj áfram 3 (3, 4, 4) umf stroff. Prj nú sl með A/D, 3 (3, 4, 4)
umf og takið jafnframt úr 6 (6, 8, 8) L jafnt yfir fyrstu umf => 94 (98, 108, 112)
L. Prj áfram með A/C þar til bolur mælist 38( 40, 44, 47) cm frá uppfitjun.
Geymið bol og prj ermar.
STUTTAR ERMAR
Fitjið upp 40 (44, 48, 48) L með B/D á prjóna nr 6 og prjónið stroff *2 L sl, 2 L
br*, alls 5 (6, 8, 8) umf. Prj áfram 3 (3, 4, 4) umf stroff með B/C. Prj nú slétt
með A/D, 3 (3, 4, 4) umf. Skiptið yfir í A/C ef ermin er ekki búin að ná fullri
lengd og prj þar til hún mælist 5 (6, 7, 9) cm. Setjið 6 (6, 8, 8) L undir miðri ermi
á hjálparband/-nælu => 34 (38, 40, 40) L. Prjónið seinni ermi á sama hátt.
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AXLASTYKKI
Sameinið bol og ermar á lengri hringprjón nr 6 með B/D. Setjið fyrstu 3 (3, 4, 4)
L og síðustu 3 (3, 4, 4) L á hjálparband/-nælu. Prj fyrri ermi við 34 (38, 40, 40)
L. Prj 41 (43, 46, 48) L af bol (framstykki). Setjið næstu 6 (6, 8, 8) L á
hjálparband/ -nælu. Prj seinni ermi við 34 (38, 40, 40) L og prj að lokum 41 (43,
46, 48) L af bol (bakstykki) => 150 (162, 172, 176) L. Prj 1 (1, 2, 4) umf sl og
setjið merki á prjóninn þar sem ermi og bolur mætast (4 merki) og prj
laskaúrtöku þannig:
1. umf: *Prj þar til 3 L eru að merki, prj 2 L sl saman, prj 2 L sl, takið 1 L óprj,
prj 1 L sl og steypið óprj L yfir* Endurtakið frá * til * við hvert merki.
2. umf: Prj 1 umf sl.
Takið úr alls 11 ( 12, 13, 13) sinnum en ath að eftir fjórar úrtökur eru 8 (8, 8, 8)
L fyrir miðju á framstykki settar á hjálparband/-nælu og það sem eftir er prjónað
fram og til baka => 126 (138, 148, 152) L. Skiptið yfir í B/C og prj áfram
laskaúrtöku, 2 sinnum til viðbótar og setjið jafnframt lykkjur við hálsmál að
framan á hjálparband/-nælu í 2. hverri umf; 1x2 L og 1x1 L 32 (36, 38, 42) L.
HÁLSMÁL
Listar og kragi eru prj fram og til baka.
Prj tvo lista fyrir miðju á framstykki á prj nr 5 þannig:
Vinstri listi: Snúið réttunni að ykkur. Fitjið upp 1 L og takið síðan 4 L af
hjálparbandinu og prj stroff með lit B/D *1 L br og 1 L sl*. Prjónið listann fram
og til baka þar til hann er jafn langur klaufinni að framan. Setjið lykkjurnar á
hjálparband/-nælu. Prjónið hægri lista eins nema takið fyrst 4 L af
hjálparbandinu og fitjið upp 1 L í lok umf. Setjið nú allar lykkjurnar í hálsmálinu
á prjóninn, 5 L af lista, 2+1 L úrtaka hægra megin, 32 (36, 38, 42) L hálsmál,
2+1 L úrtaka vinstra megin og 5 L af lista => alls 48 (52, 54, 58) L.
Næsta umf: Takið úr 0 (1, 0, 1) L og prj stroff með lit B/C þannig: Prj fyrstu 5 L
eins og venjulega, prj *2 L sl og 1 L br* þar til 7 L eru eftir í umf, prj 2 L sl og
síðan síðustu 5 L eins og venjulega => 48 (51, 54, 57) L. ATH – fyrstu 5 og
síðustu 5 lykkjurnar eru prjónaðar áfram með lit B/D. Prjónið alls 5 umf.
Næsta umf: Prj allar L með B/D og aukið út um eina lykkju við hverja brugðna
lykkju (nema í kantlykkjum) => 63 (67, 73, 75) L. Prj áfram stroff *2 L sl og 2 L
br*, 6 (8, 10, 10) umf. Fellið laust af.
FRÁGANGUR
Lykkið saman undir höndum og gangið frá lausum endum. Saumið listana við
boðungana að framan og ath að festa saman listana í miðju neðst að framan
svo litur B/D nái saman og ekki myndist gat. Skolið úr kjólnum og leggið til
þerris. Heklið snúru með u.þ.b. 160 fastalykkjum úr A/C og reimið í listana að
framan. Setjið dúska á hvorn enda úr lit A og B.
LEGGHLÍFAR
Fitjið upp 36 (40, 40, 44) L með lit B/D og prjónið stroff: *2 L sl, 2 L br*, 16 umf.
Prj áfram stroff með B/C, 4 umf. Prj nú sl með A/D, 4 umf. Prj sl með A/C, 10
umf og 4 umf stroff. Fellið laust af. Prjónið hina legghlífina eins. Gangið frá
endum, skolið úr og leggið til þerris.
Uppskrift og munstur: Katrín Sigurjónsdóttir
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