






Lambhúshetta


Lile 
KNITWEAR DES IGN



Stærðir 
1 (2) 4 (6) 8 ára (fullorðinn) 

Höfuðmál
48-50 (50-52) 50-52 (52-54) 52-54 (56-58) cm

Hæð á húfu
27 (29) 32 (34) 35 (37) cm

Garn
1 (1) 1 (2) 2 (2) nøgler Pernilla, fv. 818, Filcolana

Prjónar
3,5 mm hringprjónar

Prjónafesta

23 lykkjur x 35 umferðir = 10 cm x 10 cm

Gott að vita
Húfan prjónast í hring, neðanfrá og upp. Byrjað er á að prjóna stroff í hring með hringprjón og 
magic loop aðferðinni. Stykkið sem er hringinn í kringum höfuðið, er prjónað fram og tilbaka á 
hringprjón. Í lokin prjónast toppurinn ofan á höfuðið, sem er svo saumað saman langsum. 



Stroff/háls
Fitjaðu upp 88 (96) 100 (104) 108 (112) lykkjur á 3,5 mm hringprjón. Prjónaður stroff *2 rétt, 2 
brugðið* í hring þangað til að stykkið mælist 6 (8) 8 (10) 10 (11) cm.

Húfa
Prjónaðu nú slétt prjón í hring þar til þú hefur prjónað ca. 1 (1) 2 (2) 2 (3) cm.

Þar sem umferð byrjar eru fyrstu 10 (12) 12 (14) 16 lykkjurnar geymdar á öðrum prjón eða bandi = 
78 (84) 90 (90) 94 (96). Héðan í frá prjónast stykkið fram og til baka slétt prjón, þar til stykkið 
mælist ca. 23 (25) 27 (29) 31 (33) cm.

Fellið af fyrstu 28 (30) 32 (33) 34 (35) lykkjurnar og prjónið svo umferðina á enda.

Snúið stykkinu við og fellið aftur af fyrstu 28 (30) 32 (33) 34 (35) lykkjurnar.

Restin af lykkjunum,  22 (24) 24 (24) 24 (24) lykkjur sem eru eftir á prjóninum í miðjunni verður 
toppurinn á húfunni. Haltu áfram að prjóna fram og tilbaka í sléttprjóni þar til stykkið er orðið jafn 
langt og stykkið með lykkjunum sem þú felldir af. Þessar tvær hliðar eiga að vera jafn langar og 
toppstykkið svo að það passi saman þegar að þau eru saumuð saman í lokin. 

Ekki fella af, heldur geymdu lykkjurnar á prjóninum.

Andlitskanntur
Frá réttunni eru lykkjurnar teknar upp langsum meðfram andlitskantinum. Byrjaðu við toppinn á 
húfunni með lykkjunum á prjóninum, taktu upp lykkjur meðfram vinstri hliðinni á húfunni (slepptu 3/ 
hverri lykkju), settu 10 12 12 14 16 (18) lykkjur sem þú geymdir eftir stroffið á hálsi, upp á prjóninn 
og taktu svo upp lykkjur meðfram hægri hliðinni á húfunni.

Prjónaðu 4 (4) 4 (6) 6 (8) umferðir stroff *1 slétt, 1 brugðin*. Felldu laust af. 

Toppur ofan á húfu

Saumaðu toppinn á húfunni saman og gangtu frá lausum endum.
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Happy knitting! 


