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Garn: Scheepjes Catona – 1 dokka 

Prjónar: Sokkaprjónar eða 40 cm hringprjónn nr 2,5 

 

Aðferð: 

Fitjið upp 17 lykkjur og prjónið þannig: 

Umferð 1 (ra): Prjónið 3L sl, 7L br, (usl, 2 sl sm) x3, 1L sl. 

Umferð 2 (ré): usl, 14L sl, snúið við. 

Umferð 3 (ra): Prjónið 8L br,  (usl, 2 sl sm) x3, 1L sl. 

Umferð 4 (ré): usl, 18L sl. 

Umferð 5 (ra): Prjónið 3L sl, 9L br, (usl, 2 sl sm) x3, 1L sl = 19L. 

Umferð 6 (ré): usl, 16L sl, snúið við. 

Umferð 7 (ra): Prjónið 10L br, (usl, 2 sl sm) x3, 1L sl. 

Umferð 8 (ré): usl, 20L sl. 

Útskýringar 

(ra): rangan 

(ré): réttan 

br: brugðið 

L: lykkjur / lykkja 

2 sl sm: prjónið 2 lykkjur 

slétt saman 

usl: sláið bandið um 

prjóninn 

umf: umferð 
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Umferð 9 (ra): Prjónið 14L sl, (usl, 2 sl sm) x3, 1L sl. 

Umferð 10 (ré): usl, prjónið 7L sl, 11L br, 3L sl. 

Umferð 11 (ra): Prjónið 3L sl, 2 sl sm, (usl, 2 sl sm) x8, 1L sl.  

Umferð 12 (ré) : usl, prjónið 7L sl, 11L br, snúið við. 

Umferð 13 (ra): Prjónið 12L sl, (usl, 2 sl sm) x3, 1L sl. 

Umferð 14 (ré): usl, prjónið 2 sl sm, lyftið uppáslættinum yfir lykkjuna á hægri prjóni, *usl, 2 

sl sm, lyftið uppáslættinum yfir lykkjuna og síðan aftari lykkjunni yfir þá fyrri á hægri prjóni* 

endurtakið frá *-* 1 sinni enn, 16L slétt = 17L á prjóninum. 

Endurtakið þessar 14 umferðir þar til kraginn er komin í rétta stærð.  

• Fyrir 6 mánaða er hæfileg breidd um 12 tungur áður en endir er prjónaður  

• Fyrir 2-4 ára er hæfileg breidd um 14 tungur áður en endir er prjónaður 

Endið kragann þannig: 

Prjónið umferðir 1-8 eins og hérna að ofan. 

Umferð 9 (ra): Prjónið 3L sl, 11L br (usl, 2 sl sm) x3, 1L sl.  

Umferð 10 (ré): usl, prjónið 2 sl sm, lyftið uppáslættinum yfir lykkjuna á hægri prjóni, (usl, 2 

sl sm, lyftið uppáslættinum yfir lykkjuna og síðan aftari lykkjunni yfir þá fyrri á hægri prjóni)x2. 

Fellið af þær lykkjur sem eftir eru á prjóninum. 

Heklið frá réttunni með heklunál nr 2,5, 16 fastalykkjur meðfram styttri hlið, snúið við og heklið 

*3 loftlykkjur, 1 fastalykkja í fyrstu loftlykkjuna, hoppið yfir 1 fastalykkju og heklið 1 fastapinna í 

næstu lykkju* endurtakið frá *-* út umferðina = 7 takkar. Endurtakið á hinni styttri hliðinni. 

Festið tölu í kragann eða litla smellu. 
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