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Peysan Rendur 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stærðir: 2 (3-4) 5-6 (7-8) 9-10 (11-12) ára. 
Yfirvídd ca.: 62 (64) 68 (74) 78 (82) cm. 
Ermalengd ca.: (23) 27 (30) 35 (38) 42 cm. 
Garn: Scheepjes Colour Crafter eða Velvet og Twinkle 
(garnið fæst í Handverkskúnst og Fjarðarkaupum) 

- Colour Crafter eða Velvet: 1 dokka í hverjum lit  

- Twinkle: 1 dokka  

Prjónfesta: 20 lykkjur x 30 umferðir með sléttu prjóni 
= 10x10 cm á prjóna nr 4. 
Prjónar: Sokka- og hringprjónar 40 og 60 cm, nr 3,5 
og 4. 
 
Peysan er prjónuð í hring ofan frá og niður. 
Útaukningar á berustykki móta laskalínuna. Hver litaröð 
er 11,5 (13) 14,3 (15,5) 17 (18,3) cm og 2 umferðir 
með Twinkle prjónaðar slétt á milli litaskipta. 

Aðferð: Fitjið upp á minni hringprjón nr 3,5 með lit 1: 

72 (76) 80 (84) 88 (96) lykkjur. Tengið í hring, setjið 

prjónamerki sem markar upphaf umferðar. Prjónið 

stroff (1 sl, 1 br) 9 umferðir. Skiptið yfir á prjóna nr 4 

og prjónið 1 umf slétt og aukið út um 0 (0) 0 (4) 0 (0)L jafnt yfir umferð = 72 (76) 80 (88) 88 

(96) lykkjur. 

Upphækkun á baki, ef þú vilt ekki prjóna upphækkun þá ferðu næst í Berustykki.  

Setjið prjónamerki (PM) fyrir miðju að framan þ.e. talið frá upphafsprjónamerki til vinstri eftir 22 

(25) 27 (28) 31 (31)L. Prjónið slétt þar til 12L, eru að PM á framstykki, S&V, prjónið brugðið þar 

Útskýringar 

 

USL: uppásláttur, sláið uppá prjóninn 

umf: umferð/ir 

sl: slétt 

br: brugðið 

L: lykkja/lykkjur 

PM: prjónamerki 

ttp: takið 1L ópr, prjónið 1L og 

steypið yfir óprj lykkjuna 

2 sl sm: prjónið 2L slétt saman 

S&V: (Snúa við og vefja). Snúið við, 

takið fyrstu lykkju óprj af prjóninum 

með bandið fyrir framan stykkið, sláið 

um prjóninn (lykkjan verður tvöföld). 

Þegar þessi lykkja er síðan prjónuð 

aftur eru eru bæði böndin prjónuð 

sem 1L. Styttar umferðir, hér má sjá 

video sem sýnir aðferðina. 

 

http://www.garn.is/
https://handverkskunst.is/voruflokkur/akrylgarn1/scheepjes-colour-crafter/
https://handverkskunst.is/voruflokkur/akrylgarn1/scheepjes-colour-crafter-velvet/
https://handverkskunst.is/voruflokkur/bomullargarn/scheepjes-twinkle-bomullargarn/
https://www.youtube.com/watch?v=Hi8oS2G50O8
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til 12L eru að PM á framstykki (hinu megin við það), S&V, *prjónið slétt þar til 8L eru að síðasta 

viðsnúningi, S&V, prjónið brugðið þar til 8L eru að síðasta við snúningi. S&V* Endurtakið frá *-* 

tvisvar sinnum enn. Prjónið slétt að upphafsprjónamerki, prjónið 1 umf slétt, tvöföldu lykkjurnar 

eru prjónaðar sem 1 lykkja, fjarlægjið prjónamerki fyrir miðju. 

Berustykki: Byrjið útaukningu á laska og staðsetjið prjónamerki (PM) þannig:  

umf 1: 1 sl, USL, 8 (10) 10 (10) 12 (12) sl, USL, 1 sl (ermi) PM, 1 sl, USL, 24 (24) 28 (30) 32 

(32) sl, USL, 1 sl (framstykki) PM, 1 sl, USL, 8 (10) 10 (10) 12 (12) sl, USL, 1 sl (ermi), PM, 1 sl, 

USL, 24 (24) 28 (30) 32 (32) sl (bak) USL, 1 sl (= aukið út um 8 lykkjur). 

umf 2: Prjónið slétt.  

umf 3: Prjónið 1 sl, *USL, prjónið sl þar til 1L er að PM, USL, 2 sl* endurtakið frá *-* þar til 1L 

er eftir af umf, 1 sl.   

umf 4: Prjónið slétt. 

Endurtakið umferðir 3 og 4 alls 15 (16) 17 (18) 20 (21) sinnum = 200 (212) 224 (240) 256 

(272) lykkjur. ATH. Munið eftir litaskiptum. Hver litaröð er 11,5 (13) 14,3 (15,5) 17 (18,3) cm 

og 2 umferðir með Twinkle prjónaðar slétt á milli litaskipta. Prjónið slétt án útaukninga þar til 

stykkið mælist frá uppfiti á hálsmáli 14 (15) 16 (17) 18 (19,5) cm, mælt á framstykki.   

Skipting bols og erma: Setjið fyrstu 42 (46) 48 (50) 54 (58) lykkjur á þráð (ermi), fitjið upp 

4L (umf byrjar nú í miðju þessara lykkja, setjið PM sem markar upphaf umferðar í miðju þeirra), 

prjónið 58 (60) 64 (70) 74 (78) lykkjur (framstykki), setjið næstu 42 (46) 48 (50) 54 (58) 

lykkjur á þráð (ermi), fitjið upp 4L, prjónið 58 (60) 64 (70) 74 (78) lykkjur (bakstykki) = 124 

(128) 136 (148) 156 (164) lykkjur. Prjónið bol áfram slétt í hring, munið eftir litaskiptum. 

Prjónið með lit 3 þar til sá litahluti mælist 8,5 (10) 11,3 (11,5) 13 (14,3) cm. Skiptið yfir á 

prjóna nr 3,5 og prjónið stroff með lit 3 (1 sl, 1 br) 3 (3) 3 (4) 4 (4) cm. Fellið laust af. Peysan 

mælist ca 36 (40) 44 (48) 52 (56) cm frá uppfiti á hálsmáli og niður. 

Ermar:  

Setjið ermalykkjurnar 42 (46) 48 (50) 54 (58) af þræði á sokkaprjóna nr 4 eða 30 cm 

hringprjón, fitjið upp 4L = 46 (50) 52 (54) 58 (62) lykkjur. Setjið 1 PM á milli þessara nýju 

lykkja undir ermi, sem markar upphaf umferðar. Prjónið í hring þar til ermin mælist 2 (2) 3 (4) 4 

(4) cm. Fækkið um 2 lykkjur undir ermi þannig: prjónið 1 sl, 2 sl sm, prjónið slétt þar til 3L eru 

eftir af umf, ttp, 1 sl. Fækkið lykkjum svona í 9. (9.) 10. (11.) 12. (12.) hverri umferð alls 6 (8) 

8 (8) 8 (8) = 34 (34) 36 (38) 42 (46) lykkjur. ATH: munið eftir litaskiptum eins og á bol. Prjónið 

áfram þar til ermin mælist 20 (24) 27 (31) 34 (38) cm frá skiptingu (eða að óskaðri lengd). 

Skiptið yfir á sokkaprjóna nr 3,5. Prjónið stroff (1 sl, 1 br) 3 (3) 3 (4) 4 (4) cm. Fellið laust af. 

Prjónið hina ermina eins. 

Frágangur: Gangið frá endum, þvoið peysuna og leggið til þerris. 

 

Okkur þykir alltaf gaman að sjá flíkur prjónaðar eftir uppskriftum okkar. Deildu á 

samfélagsmiðlum og merktu með #rendurpeysa #handverkskúnst 

 

http://www.garn.is/

