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Norskur barnakjóll 

 

Stærðir: 

6-9 mán (1½ árs) 2 ára (4 ára) 

Garn: 

Fyrir stærðir 6-9 mán og (1½ árs): Dale Baby Ull frá A4 – 3 (3) dokkur 

Fyrir stærðir 2 ára og (4 ára): Sera frá Filatura die Crosa: 4 (6) dokkur (garnið fæst hjá 

Bjarkarhól eða á www.garn.is) 

Prjónar: 

Hringprjónn 40 og 60 sm, nr. 3 (3) 4 (4) 

Prjónfesta: 

Dale Baby ull á prjóna nr 3: 27 lykkjur = 10 sm 

Sera á prjóna nr 4: 23 lykkjur = 10 sm 
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Mál: 

Brjóstvídd: 20 (22) 28 (31) sm 

Sídd að berustykki: 20 (22) 34 (45) sm 

Perluprjón: 

- Umferð 1: prjónið *1 lykkju slétt, 1 lykkju brugðið* endurtakið frá *-* út umferðina 

- Umferð 2: prjónið *1 lykkju brugðið, 1 lykkju slétt* endurtakið frá *-* út umferðina 

Endurtakið þessar tvær umferðir og myndið perluprjón. 

 

Útskýringar: 

L Lykkja /lykkjur 

S Slétt lykkja 

B Brugðin lykkja 

2Ss Tvær lykkjur prjónaðar slétt saman 

2Szs Tvær lykkjur prjónaðar snúnar slétt saman, í gegnum aftari lykkjuboga  
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Kjóllinn: 

Fitjið upp 220 (240) 240 (260) lykkjur á prjón nr 3 eða 4 (eftir stærð). Tengið í hring, setjið 

prjónamerki við upphaf umferðar og prjónið 10 umferðir perluprjón. Prjónið síðan 2 

umferðir slétt. Prjónið nú munstur þannig (eins fyrir allar stærðir): 

Umferð 1: *1B, 19S* endurtakið *-* út umferðina 

Umferð 2: *Sláið uppá prjóninn, 1S, sláið uppá prjóninn, 2Szs, 3B, 1S, 3B, 1S, 3B, 1S, 3B, 2Ss* 

endurtakið *-* út umferðina 

Umferðir 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17: Prjónið lykkjur eins og þær koma fyrir, slétt yfir sléttar 

lykkjur og brugðið yfir brugðnar lykkjur. Uppsláttur er prjónaður slétt 

Umferð  4: *Sláið uppá prjóninn, 3S, sláið uppá prjóninn, 2Szs, 2B, 1S, 3B, 1S, 3B, 1S, 2B, 2Ss* 

endurtakið *-* út umferðina 

Umferð 6: *Sláið uppá prjóninn, 5S, sláið uppá prjóninn, 2Szs, 1B, 1S, 3B, 1S, 3B, 1S, 1B, 2Ss* 

endurtakið *-* út umferðina 

Umferð 8: *Sláið uppá prjóninn, 7S, sláið uppá prjóninn, 2Szs, 1S, 3B, 1S, 3B, 1S, 2Ss* 

endurtakið *-* út umferðina 
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Umferð 10: *Sláið uppá prjóninn, 9S, sláið uppá prjóninn, 2Szs, 3B, 1S, 3B, 2Ss* endurtakið *-

* út umferðina 

Umferð 12: *Sláið uppá prjóninn, 11S, sláið uppá prjóninn, 2Szs, 2B, 1S, 2B, 2Ss* endurtakið 

*-* út umferðina 

Umferð 14: *Sláið uppá prjóninn, 13S, sláið uppá prjóninn, 2Szs, 1B, 1S, 1B, 2Ss* endurtakið 

*-* út umferðina 

Umferð 16: *Sláið uppá prjóninn, 15S, sláið uppá prjóninn, 2Szs, 1S, 2Ss* endurtakið *-* út 

umferðina  

Umferð 18: *Sláið uppá prjóninn, 17S, sláið uppá prjóninn, takið eina lykkju óprjónaða eins 

og eigi að prjóna hana brugðið, prjónið 2 lykkjur slétt saman, steypið óprjónuðu lykkjunni 

yfir* endurtakið *-* út umferðina 

Umferð 19: Prjónið slétt 

Umferð 20: *sláið uppá prjóninn, prjónið 2Szs, 18S* endurtakið *-* út umferðina 

Umferð 21: prjónið slétt 

Endurtakið umferðir 20-21 þar til kjóllinn mælist 20 (24) 34 (45) sm.  

ATH: Upphaf umferðar færðist til um 9 lykkjur til hægri þegar munsturumferðir 2-18 voru 

prjónaðar. Takið prjónamerki, prjónið 9 lykkjur slétt og setjið prjónamerki á ný = upphaf 

umferðar. Prjónið 1 umferð slétt og fækkið um leið lykkjum í 110 (120) 120 (130) lykkjur með 

því að prjóna 2 og 2 lykkjur slétt saman út umferðina. Prjónið 10 (10) 11 (12) umferðir 

perluprjón. 

 

Nú er komið að ermaopi og umferðin byrjar nú á miðju baki. Prjónið 22 (25) 25 (28) lykkjur 

slétt, setjið næstu 10 lykkjur á band/nælu, fitjið upp 35 (40) 44 (45)  lykkjur, prjónið 46 (50) 

50 (54) lykkjur slétt, setjið næstu 10 lykkjur á band/nælu, fitjið upp 35 (40) 44 (45) lykkjur, 

prjónið 22 (25) 25 (28) lykkjur slétt = 160 (180) 180 (200)  lykkjur á prjóninum.  

Prjónið áfram í hring munstur ATH. Umferðir 1-4 eru eingöngu fyri stærð 4 ára, aðrar 

stærðir byrjið á umferð 5.  

Umferð 1-4: prjónið *1B, 19S* endurtakið *-* út umferðina. 

Umferð 5: prjónið *1B, 19S* endurtakið *-* út umferðina 

Umferð 6: *Sláið uppá prjóninn, 1S, sláið uppá prjóninn, 2Szs, 3B, 1S, 3B, 1S, 3B, 1S, 3B, 2Ss* 

endurtakið *-* út umferðina 

Umferðir 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19: Prjónið lykkjur eins og þær koma fyrir, slétt yfir sléttar 

lykkjur og brugðið yfir brugðnar lykkjur. Uppsláttur er prjónaður slétt 

Umferð  8: *Sláið uppá prjóninn, 3S, sláið uppá prjóninn, 2szs, 2B, 1S, 3B, 1S, 3B, 1S, 2B, 2Ss* 

endurtakið *-* út umferðina 

Umferð 10: *Sláið uppá prjóninn, 5S, sláið uppá prjóninn, 2Szs, 1B, 1Szs, 2B, 1S, 2B, 2Ss, 1B, 

2ss* endurtakið *-* út umferðina 

Umferð 12: *Sláið uppá prjóninn, 7S, sláið uppá prjóninn, 2Szs, 2Szs, 1B, 1S, 1B, 2Ss, 2Ss * 

endurtakið *-* út umferðina 

Umferð 14: *Sláið uppá prjóninn, 9S, sláið uppá prjóninn, 2Szs, 1B, 1S, 1B, 2Ss* endurtakið *-

* út umferðina 
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Umferð 16: *Sláið uppá prjóninn, 11S, sláið uppá prjóninn, 2Szs, 1S, 2Ss* endurtakið *-* út 

umferðina 

Umferð 18: Sláið uppá prjóninn, 13S, sláið uppá prjóninn, takið 1 lykkju óprjónaða yfir á 

hægri prjón eins og prjóna eigi hana brugðið, prjónið 2 lykkjur slétt saman, steypið 

óprjónuðu lykkjunni yfir* endurtakið *-* út umferðina 

ATH: Upphaf umferðar hefur færst til um 7 lykkjur til hægri þegar munsturumferðir 6-18 

voru prjónaðar. Takið prjónamerki, prjónið 7 lykkjur slétt og setjið prjónamerki á ný = upphaf 

umferðar.  

Hér eftir er kjóllinn prjónaður fram og til baka til að mynda op á baki . Prjónið munstur frá 

réttunni og brugðið til baka (eins fyrir allar stærðir) 

Umferð 1: 7L slétt *2Ss, slá uppá prjóninn, 2Szs, 12S* endurtakið *-* út umferðina og endið 

á 2Ss, slá uppá prjóninn, 2Szs, 5S  

Umferð 2, 4, 6, 8: prjónið brugðið til baka 

Umferð 3: 6L slétt *2Ss, slá uppá prjóninn, takið 1 lykkju óprjónaða yfir á hægri prjón eins og 

prjóna eigi hana brugðið, prjónið 2 lykkjur slétt saman, steypið óprjónuðu lykkjunni yfir, 10S* 

endurtakið *-* út umferðina og endið á 2Ss, slá uppá prjóninn, 2Szs, 4S  

Umferð 5: 5L slétt *2Ss, slá uppá prjóninn takið 1 lykkju óprjónaða yfir á hægri prjón eins og 

prjóna eigi hana brugðið, prjónið 2 lykkjur slétt saman, steypið óprjónuðu lykkjunni yfir, 8S* 

endurtakið *-* út umferðina og endið á 2Ss, slá uppá prjóninn, 2Szs, 3S  

Umferð 7: 4L slétt *2Ss, slá uppá prjóninn, takið 1 lykkju óprjónaða yfir á hægri prjón eins og 

prjóna eigi hana brugðið, prjónið 2 lykkjur slétt saman, steypið óprjónuðu lykkjunni yfir, 6S* 

endurtakið *-* út umferðina og endið á 2Ss, slá uppá prjóninn, 2Szs, 2S 

Umferð 9: 3L slétt *2Ss, slá uppá prjóninn, takið 1 lykkju óprjónaða yfir á hægri prjón eins og 

prjóna eigi hana brugðið, prjónið 2 lykkjur slétt saman, steypið óprjónuðu lykkjunni yfir, 4S* 

endurtakið *-* út umferðina og endið á 2Ss, slá uppá prjóninn, 2Szs, 1S 

 

Prjónið 5 umferðir perluprjón. Fellið af í perluprjóni, en ekki slíta bandið frá heldur heklið 1 

umferð fastalykkjur í opið á baki og gerið 3-4 loftlykkjur fyrir hnappagat í enda umferðar 

Ermar: 

Setjið lykkjurnar 10 af þræðinum á prjón, takið upp 36 (44) 44 (49) lykkjur, tengið í hring og 

prjónið 10 umferðir perluprjón. Fellið laust af í perluprjóni. Prjónið hina ermina eins 

Gangið frá endum, festið tölu í hálsmálið, þvoið kjólinn og leggið til þerris. 
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Þýtt af norsku með leyfi frá Tone af heimasíðunni http://misemors-hobbyrom.blogspot.no/  

Guðrún María Guðmundsdóttir þýddi og stækkaði í stærðir 2 og 4 ára.  
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