






Okapi Sweater


Lile 
KNITWEAR DES IGN



Stærðir  

S/M (M/L) L/XL (XL/XXL) 

Mælingar 

Ummál: 98 (104) 108 (114) cm 

Lengd, stutt útgáfa: 48 (50) 52 (54) cm 

Lengd, löng útgáfa: 58 (60) 62 (64) cm 

Garn

Stutt útgáfa: 200 (300) 300 (400) g New Zealand Lambswool frá G-uld í aðallit (A) 

Lengri útgáfa: 300 (400) 400 (500) g New Zealand Lambswool frá G-uld í aðallit (A) 

100 g New Zealand Lambswool frá G-uld sem andstæður litur (B) fyrir rendur (báðar útgáfur 
og allar stærðir). 

Prjónar

5,0 mm hringprjónn, 80 cm. 

4,0 mm sokkaprjónar (dpn) fyrir i-cord. 

4,0 mm hringprjónn, 60 cm, fyrir hálsband. 

Prjónafesta 

16 lykkjur og 23 umferðir = 10 x 10 cm slétt prjón með tvöföldum þræði á 5,0 mm prjónum. 

Erfiðleikastig

Millistig



Uppskriftin

Peysan er prjónuð ofan frá og niður með tveimur litum sem mynda rendur í berustykkinu. 
Útaukning er gerð með aðallit í röndunum og svo er útaukning gerð eins og venjulega eftir að 
rendurnar eru búnar. 

Öllum köntum er lokið með i-cord. 

Útaukning: Öll útaukning er gerð með því að slá upp á prjóninn og í næstu umferð er prjónað aftan 
í nýju lykkjurnar úr fyrri umferð. 

Berustykki

Fytjið upp 106 (110) 114 (118) lykkjur með lit A með tvöföldum þræði. Tengið í hring og prjónið 
eina umferð slétt þar sem þú eykur út um 10 lykkjur jafnt = 116 (120) 124 (128) lykkjur. Nú er 
prjónað með tveimur litum. Vertu viss um að litur B er ráðandi litur (þ.e. Litur A ætti að vera haldið 
hægra megin and litur B ætti að vera vinstra megin). Prjónið 11 umferðir svona: *Prjónið 1 lykkju 
slétt (með lit A), prjónið 1 lykkju slétt (með lit B)*, endurtakið frá * til *. 

Núna hefst útaukningin: *Prjónið 1 lykkju, sláið upp á prjóninn (með lit A), prjónið 1 lykkju (með lit 
B)*. Endurtakið frá * til * út umferðina. Í næstu umferð eru nýju lykkjurnar (þessar sem voru slegnar 
upp á prjóninn) “prjónaðar slétt með því að prjóna aftan í lykkjuna”. 

Núna eru 174 (180) 186 (192) lykkjur á prjóninum. 

Prjónið 11 (12) 13 (13) umferðir svona: *Prjónið 2 lykkjur (með lit A), prjónið 1 lykkju (með lit B)*, 
endurtaktu frá * til *. Klippið á þráð af lit B og haltu áfram að prjóna, aðeins með lit A. 

Laskalína 

Skiptu stykkinu niður í fram- og bakstykki og ermar. Settu 4 prjónamerki á milli eftirfarandi hluta: 30 
(31) 32 (33) lykkjur fyrir ermi, 57 (59) 61 (63) lykkjur fyrir framstykki, 30 (31) 32 (33) lykkjur fyrir 
ermi, 57 (59) 61 (63) fyrir bakstykki. 

Auktu út í annarri hvorri umferð svona: *Prjónið slétt að þar til 1 lykkja er eftir að prjónamerki, 
sláið upp á prjóninn, prjónið 2 lykkjur slétt, sláið upp á prjóninn*, endurtaktu frá * til * út 
umferðina. 

Í næstu umferð eru nýju lykkjurnar (þessar sem voru slegnar upp á prjóninn) “prjónaðar slétt með 
því að prjóna aftan í lykkjuna”. 

Haltu áfram með útaukningu í laskalínu 7 (8) 9 (10) sinnum. Núna eru samtals 230 (244) 258 
(272) lykkjur á prjóninum. 



Fram- og bakstykku

Settu nú ermalykkjurnar á band eða prjón og legðu til hliðar á meðan að fram- og bakstykki er 
prjónað. Settu nú 44 (47) 50 (53) fyrstu lykkjurnar á band eða prjón fyrir ermi, fitjaðu upp 8 nýjar 
lykkjur undir erminni, prjónaðu slétt 71 (75) 79 (83) lykkjur (framstykki), settu næstu 44 (47) 50 
(53) lykkjur á band eða prjón fyrir ermar, fitjaðu upp 8 nýjar lykkjur undir erminni, prjónaðu slétt 71 
(75) 79 (83) lykkjur (bakstykki). Núna eru samtals 158 (166) 174 (182) lykkjur á prjóninum fyrir 
fram- og bakstykku. 

Prjónaðu slétt með lit A þangað til að stykkið mælist 17 (18) 19 (20) cm (styttri útgáfan) eða 33 
(34) 35 (36) cm (lengri útgáfan) frá uppfiti undir ermum.

Bættu við lit B og prjónaðu rendur eins og gert var í berustykkinu. Prjónaðu 11 umferðir svona: 
*Prjónaðu 1 lykkju slétt (með lit A), prjónaðu 1 lykkju slétt (með lit B)*, endurtaktu frá * til *. 

Slíttu þráð af lit A frá og felldu af með lit B og prjónaðu i-cord með lit B. 

Skiptu yfir á 4,0 mm prjón og fitjaðu upp 4 nýjar lykkjur með lit B. Prjónaðu i-cord kant svona: 
*Prjónaðu 3 lykkjur slétt, prjónaðu 2 slétt saman, settu 4 lykkjur aftur yfir á vinstri prjóninn og 
settu bandið fyrir aftan*, endurtaktu frá * til * þangað til allar lykkjurnar hafa verið felldar af. 

Sameinaðu endann á i-cord saman með lykkjuspori.

Ermar 

Settu ermalykkjurnar á 5,0 mm prjón. Taktu upp 8 lykkjur undir ermi og settu prjónamerki í 
miðjuna. Það eru nú samtals 52 (55) 58 (61) lykkjur prjóninum fyrir ermi. 

Prjónaðu 5 (6) 6 (6) cm slétt með lit A. 

Núna hefst úrtaka fyrir ermar. Fækkaðu í hverri 8 umferð með því að prjóna að 3 lykkjum fyrir 
prjónamerki, þá *prjónaðu 2 lykkjur slétt saman, prjónaðu 2 lykkjur, prjónaðu 2 lykkjur saman 
með því að prjóna aftan í lykkjuna*. Fækkaðu samtals 10 sinnum, eftir það prjónast ermin beint 
niður slétt þar til ermin mælist 41 (42) 43 (43) cm frá lykkjunum sem voru teknar upp undir 
ermi. 

Fækkaðu um 0 (1) 0 (1) lykkju í næstu umferð. Núna prjónast ermin með lit A og B og prjónaðu 
rendur eins og gert var í berustykkinu. Prjónaðu 11 umferðir svona: *Prjónaðu 1 lykkju slétt (með lit 
A), prjónaðu 1 lykkju slétt (með lit B)*, endurtaktu frá * til *. 

Slíttu lit A frá og felldu af með lit B og prjónaðu i-cord með lit B.

Skiptu yfir á 4,0 mm prjón og fitjaðu upp 4 nýjar lykkjur með lit B. Prjónaðu i-cord kant svona: 
*Prjónaðu 3 lykkjur slétt, prjónaðu 2 slétt saman, settu 4 lykkjur aftur yfir á vinstri prjóninn og 
settu bandið fyrir aftan*, endurtaktu frá * til * þangað til allar lykkjurnar hafa verið felldar af. 

Sameinaðu endann á i-cord saman með lykkjuspori. 
Prjónaðu hina ermina eins.



Hálsband

Notaðu 4,0 mm prjóna og lit B, taktu upp og prjónaðu 106 (110) 114 (118) lykkjur frá hægri til 
vinstri meðfram uppfitjunarkannti á hálsi. 

Ljúktu hálsbandinu með i-cord. Fitjaðu upp 4 nýjar lykkjur með lit B. Prjónaðu i-cord kannt 
svona: *Prjónaðu 3 lykkjur slétt, prjónaðu 2 slétt saman, settu 4 lykkjur aftur yfir á vinstri 
prjóninn og settu bandið fyrir aftan*, endurtaktu frá * til * þangað til allar lykkjurnar hafa verið 
felldar af.

Sameinaðu endann á i-cord saman með lykkjuspori.
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