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Heiða 
 

Kósý lopapeysa í yfirstærð  
 

Hönnun: Maja Siska 
 

Ég leyfi mér að fullyrða að þetta verði næsta 
uppáhaldspeysan þín! Hugmyndin að Heiðu 
varð til á ferð yfir Holtavörðuheiðina. Peysan 
er ótrúlega þægileg og fellur klæðilega um alla 
kvenlíkama, í hvaða stærð sem þeir eru – í 
stuttu máli: alvöru kósýpeysa.  
Prjónað er ofan frá og niður, með ámælingum 
á bakstykkinu sem mynda létt rúnað hálsmál 
að framan. Ermarnar eru settar í rétt fyrir 

ofan olnboga og eru aðsniðnar. Neðra stroffið 
á bolnum undirstrikar afslappaðan stílinn með 
klaufum báðum megin, ámælingu að framan 
og aftan og punkturinn yfir í-ið sést í 
munsturlit í litlum vasa. 
Til gamans og skrauts eru stroffin prjónuð í 
tvíbandaprjóni með þriðja lit í uppfit á hálsi og 
affellingum við úlnliðina. 
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Efni 
 
Prjónaband:  
* Einband frá www.thingborg.is; 
* Dís eða Hjónaband frá www.uppspuni.is; 
* Gilitrutt, Grýla (eða jafnvel Lovestory) frá  

https://icelandicknitter.com. 
* Einfaldur plötulopi virkar líka, en er ekki eins 

slitsterkur. 
* Eða svipað band með 400 m / 100 g. 
 
Aðallitur: 300 g 

(garn með 400 m / 100 g = 1200 m) 
 
Mynsturlitir: 
ML1: 15 g. 
ML2 25 g. 
 
Ef þig langar í enn víðari og/eða síðari peysu 
en hér er gefið upp, þarf meira af aðallitnum. 
Ef garnið þitt er þyngra, þarftu líka meira, 
passaðu metrafjöldann! 
ATH! Ef þú notar garn með miklum snúð 
(snúningi), vertu meðvituð um að prjónlesið 
gæti leitað á ská í aðra hvora áttina. 
 
Ein stærð fyrir langflestar:  
Yfirvídd: 160 cm 
Ermavídd við handveg: 39 cm 
Sídd bols frá handvegi: 41 cm 
Ermalengd frá handvegi: 44 cm 
 
Ermar eru aðskildar frá berustykki 35 cm fyrir 
neðan hálsmáli. 
 
Prjónar:  
* 4,5 mm – 80 cm hringprjónn og styttri hring- 

eða sokkaprjónar í sömu stærð fyrir minni 
ummál (hálsmál og ermar; ef þú notar ekki 
töfralykkjuaðferðina í byrjun). 

* 3,5 mm - fyrir stroff á hálsi og ermum. 
Eða þá prjónastærð, sem þú þarft til að ná 
prjónfestunni. 
 
 
 
 

Prjónfesta:  
18 L / 26 umf. = 10 x 10 cm slétt prjón í hring 
með prjónum 4,5 mm. 
 
(Athugið, að frávíkjandi prjónfesta gefur aðrar 
mælingar. Til dæmis: verður einband prjónað 
með 4 mm, er prufan 20 L / 28 umf = 10 cm. 
Yfirvídd verður þá 145 cm, ummál ermar 35 
cm.) 
 
Rétt prjónfesta skiptir öllu máli til að peysan 
nái að falla vel og verði klæðileg. Prjónið 
endilega prufu, þvoið, strekkjið og mælið 
hana svo! Taktu þér tíma í tilraunir, svo 
peysan passi í lokin. 
 
 
Prjóntækni: 
 
Styttar umferðir: 
Til að prjóna ámælingar, notum við í þessari 
uppskrift aðferð, sem mætti kalla þýskar 
styttar umferðir (Enska heitið: German short 
rows). Ég mæli með því, en þú getur líka 
notað aðferð að eigin vali. 
 
1≡3 (þrjár lykkjur upp úr einni):  
Úr 1 L verða 3 L. Útaukning með því að prjóna 
3x í sömu L, aukið út um 2 L í einu: prj í 
gegnum *fremri, aftari, og fremri 
lykkjubogann*. (Valmöguleiki fyrir fíngerðara 
útlit: skiptu út 1≡3 fyrir eftirfarandi 
gatamynstur: *slá upp á, 1 L sl, slá upp á*.) 
 
ÞLÚ (þriggja lykkja úrtaka):  
3 L prjónaðar saman þannig að hægra prjóni 
er stungið framanfrá í tvær lykkjur og þær 
teknar óprjónaðar yfir á hægri prjóninn, 
næsta L er prjónuð sl og hinum tveimur síðan 
steypt saman yfir prjónuðu L. Þannig liggur 
miðlykkjan efst. (Enska heitið: CDD - Center 
Double Decrease) 
 
Ábending: Ef þú þekkir ekki aðferðir, leitaðu 
eftir kennslumyndböndum með enskum 
stikkorðum á YouTube! Þar er að finna 
ógrynni af góðu prjónaefni.  

http://www.thingborg.is/
http://www.uppspuni.is/
https://icelandicknitter.com/
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Styttingar: 
 
1≡3  3 L úr 1 L 
2slsm: 2 sléttar L prj saman (úrtaka hallar til 

hæ) 
2xL tvöföld lykkja 
AL aðallitur 
auk útaukning 
auk1hæ: aukið út 1 L, sem hallar til hæ; lyftið 

þverbandinu með vi prj aftan frá, prj sl í 
fremri lykkjuboga. 

auk1vi: aukið út 1 L, sem hallar til vi; lyftið 
þverbandið með vi prj framan frá, prj sl í 
aftari lykkjuboga. 

br brugðið 
endurt: endurtakið 
hæ hægri 
 

 
 
L lykkja / lykkjur 
LM prjónamerki fyrir laskútaukningu 
ML mynsturlitur 
PM prjónamerki 
prj prjónn / prjónið/-að 
Ra Ranga 
Ré Rétta 
sl slétt 
SSM prjónamerki fyrir sikksakk mynstur 
sty steypiúrtaka: takið 1 L óprj, 1 L sl, 

steypið óprj L yfir (úrtaka hallar til vi) 
umf umferð/ir 
UU upphaf umferðar 
vi vinstri 
ÞLÚ þriggja lykkju úrtaka, miðL liggur ofan á 
 

 
 
Lesið alla uppskriftina áður en hafist er handa! 

 
 
Uppfit:  
 
Fitjið upp með ML1 120 L á prjóna nr. 3,5. 
Tengið saman í hring og setjið PM við UU.  
ATH! UU er á miðju baki.  
Prj 1 umf sl. 
 
Slítið frá og prj stroff með AL og ML2: 
*með AL prj 1 L sl snúin, með ML2 1 L br*, 
endurt * - * að UU. 
Prj samtals 5 umf stroff. 
 
Slítið ML2 frá, skiptið yfir á prj nr. 4,5 og 
haldið áfram með AL. 
Prj 1 umf sl. 
 
Fyrsta umferð útaukninga:  
Prj nýjar L úr þverbandinu eða notaðu þína 
uppáhaldsaðferð til að auka ósýnilega út. 
Prj *3 L sl, aukið út 1 L*, endurt * - * að UU.  
Á prjóninum eru nú 160 L. 
 
 
 

 
 
Fyrsta ámæling (styttar umferðir):  
 
1. umf (Ré): prj 72 L sl frá UU, snúið við. Með 
garnið fyrir framan takið fyrstu L óprj á hæ 
prjón, færið garnið yfir og á bak við, togið fast 
í bandið, þangað til 2xL myndast. 
2. umf (Ra): prj 1 L br og herðið að, prj br að 
UU, svo áfram 72 L br, snúið við. Með 
garniðfyrir framan, takið 1 L óprj á hæ prjón, 
færið garnið yfir og á bak við, togið fast í 
bandið, þangað til 2xL myndast. 
3. umf (Ré): prj 1 L sl og togið fast í bandið, 
prjónið sl að fyrstu 2xL, prj báða L-boga 
saman sem 2slsm. Þetta kemur í veg fyrir að 
göt myndast, þar sem var snúið við. 
Prj 2 L sl til viðbótar, snúið og togið eins og 
áður. 
4. umf (Ra): prj 1 L br, togið fast í bandið, prj 
br að næstu 2xL og prj 2slsm. Prj 2 L br til 
viðbótar, snúið við og togið á sama hátt og 
áður.  
 
Endurt 3. og 4. umf tvisvar sinnum. 
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Snúið samtals 4 sinnum við á hvorri hlið með 
2 L bil milli vendinga. 
Prj sl að UU. 
Prj 1 umf sl. 
 
Önnur umferð til útaukninga:  
Prj *4 L sl, aukið út 1 L*, endurt * - * að UU.  
Á prjóninum eru nú 200 L. 
Prj 1 umf sl. 
 
 
Berustykki: 
 
Næstu 2 umf til útaukninga eru jafnframt 
undirbúnings-umf fyrir sikksakk mynstrið. 
Ef þér finnst erfitt að lesa prjónlesið þitt, er 
gott ráð að setja PM eftir hverja mynstur-
endurtekningu. Útaukningar 1≡3 eiga að 
lenda í beinni línu hver yfir annarri.  
 
Fyrsta undirbúnings- og útaukninga-umf: 
Frá UU: Prj *4 L sl, 1≡3, 5 L sl, setjið SSM*, 
endurt * - * að UU = 240 L. 
Prj 1 umf sl. 
 
Önnur undirbúnings- og útaukninga-umf: 
Frá UU: Prj *5 L sl, 1≡3, 6 L sl, setjið SSM*, 
endurt * - * að UU = 280 L. 
Prj 1 umf sl þar til 1 L er eftir af umf. 
 
 

 
 
 

Siðasta L annarrar hverrar umf er liður í fyrstu 
ÞLÚ, því þannig er hægt að fela „þrepið“, 
þegar farið er í næstu umf. Færið UU-merkið 1 
L til hæ við ÞLÚ. 
 
Sikksakk mynstrið: 
Skiptu yfir í ML2 og prj sikksakk mynstrið eins 
og hér segir. Þú getur fjarlægt SSM í þessari 
umf, en ef þú ætlar að halda þeim, mundu að 
færa þau 1 L til hæ. 
 
Sikksakk endurtekningin: 
1. umf: byrjið með síðustu L fyrir UU. 
*ÞLÚ, 5 sl, 1≡3, 5 sl*, endurt * - * að UU. 
2. umf: prj sl þar til 1 L er eftir af umf. 
 
Með ML2 prj 3x þessar 2 umf sikksakk 
mynstur (alls 6 umf). 
Með ML1 prj 2x þessar 2 umf sikksakk 
mynstur (alls 4 umf). 
Með ML2 prj 3x þessar 2 umf sikksakk 
mynstur (alls 6 umf). 
(Alls 8x sikksakk = 16 umf. Þú getur hannað 
þína eigin litaskiptingu, ef þig langar.) 
 
ATH! Skiptið á AL og prj 2x þessar 2 umf (alls 4 
umf). 
Þetta er mikilvægt svo að síðasti litaröndin 
fletjist ekki út. 
 
Prj 1 umf og fjarlægið öll SSM – ekki þó UU-
merkið. 
 
 
 
Mynd: 
Sikksakk mynstrið er vel sjáanlegt. Í miðjunni 
liggur 1≡3 útaukningin, hæ og vi megin við 
hana sést ÞLÚ með sínar lóðréttar línur, sem 
myndast, þegar miðlykkjan liggur ofan á. 
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Passaðu vel upp á nýju peysuna 
þína! Það getur vel verið að fjórfætti 
vinur þinn næli sér í hana! 

Önnur ámæling: 
Prjónaðu alls 3 vendingar á hvorri hlið, snúið 
við 10 L áður en komið er að 2xL, eins og hér 
segir: 
 
1. umf (Ré): Prj sl 47, (37, 27) L frá UU, snúið 
við. Með garnið fyrir framan prjóninn takið 1. 
L óprj á hæ prjón, færið garnið yfir og á bak 
við, togið fast í bandið, þangað til 2xL 
myndast. 
2. umf (Ra): Prj 1 br og hertu að, prj að UU og 
svo 47, (37, 27) L, snúið við. Með garnið fyrir 
framan, takið 1. L óprj á hæ prjón, færið 
garnið yfir og á bak við, togið fast í bandið, 
þangað til 2xL myndast. 
 
Þegar búið er að snúa alls 6 sinnum, prj að 
UU. 
Prj 1 umf og prj 2xL sem ein L (2slsm). Þetta 
kemur í veg fyrir að göt myndast, þar sem 
snúið var við. 
 
Undirbúningur fyrir laskútaukningar: 
Í næstu umf er L skipt upp í ermar og bol með 
því að setja 4 PM í miðju laskútaukningu (LM): 
Prj sl 55 L (hæ bak), LM, 31 L (1. ermi), LM, 
109 L (framstykki), LM, 31 L (2. ermi), LM, 54 L 
(vi bak að UU). 
 
Laskútaukningar: 
Í næstu umf (og svo aðra hvora umf) er aukið 
út við LM eins og hér segir: 
1. umf: *prj sl að 1 L fyrir LM, auk1hæ, 1 sl, 
færið LM, 1 sl, auk1vi*, endurt 3x, prj sl að 
UU. 
= aukið út um 8 L. 
2. umf: Prj 1 umf sl. 
 
Prj samtals 24 umf = 12 umf með útaukningu. 
 
Nú eru á prjóni talið frá UU: 
67 L (hæ bak), 55 L (1. ermi), 133 L 
(framstykki), 55 L (2. ermi), 66 L (vi bak). 
Prj 2 umf sl. 
 
 
 

Skipting bols og erma: 
 
Prjónið sl 67 L frá UU, fjarlægið LM, færið 
næstu 55 L (hæ ermi) á prjón eða aukaband til 
að geyma, fjarlægið LM.  
Fitjið upp 6 nýjar L fyrir handveg, setjið PM, 
fitjið upp 6 L í viðbót. 
Prj sl 133 L (framstykki), fjarlægið LM, færið 
næstu 55 L (vi ermi) á prjón eða aukaband til 
að geyma, fjarlægið LM. 
Fitjið upp 6 nýjar L fyrir handveg, setjið merki 
fyrir nýja UU, fitjið upp 6 L í viðbót. 
Prj sl 66 L að gamla UU og fjarlægið PM. 
Prj sl að nýju UU undir vi ermi. 
 
Núna eru 290 L á prjóninum. 
 
Prj bolinn þar til hann mælist 30 cm frá 
handvegi. 
 
 
Deiling fyrir klaufir: 
 
Núna heldurðu áfram að prj eingöngu 
framhliðina á bolnum með því að prj fram og 
tilbaka, geymir vasa-L á aukabandi og gefur 
stroffinu rúnuð form með ámælingum. 
 
Færið næstu 145 L (bakstykki) á aukaprjón 
eða bandspotta, geymið. 
Prj framstykkið frá UU á röngunni, 38 L br, 
færið næstu 18 L fyrir vasann á hjálparnælu 
og geymið. Fitjið upp 18 L og prj br út að PM. 
Snúið við.  
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Stroffmynstrið neðst á bolnum: 
Ré: 1 L sl, *1 L sl snúin, 1 br*, 1 L sl snúin, 1 L 
sl. (Passið að stroffmynstrið ruglist ekki, á 
meðan ámælingar eru prj!) 
Ra: *1 sl, 1 br*, 1 sl (prj L eins og þær koma 
fyrir). 
 
Byrjaðu á stroffinu á Ré, prj þangað til 36 L 
eru eftir af umf. Snúið við fyrir ámælingu (eins 
og útskýrt að ofan), prj stroffmynstrið þangað 
til 36 L eru eftir af umf, snúið við. Passið að 
stroffmynstrið sé heilt. 
Haldið áfram að prj ámælingar með því að prj 
að síðustu vendingu, prj 2xL sem ein, prj 5 L í 
viðbót, snúið aftur við. Prj þangað til að 6 2xL 
eru komnar á hvorri hlið og þú ert að ná 
jaðrinum báðum megin. 
Prj áfram stroff yfir allt framstykkið, þangað til 
það mælist 13 cm í miðjunni. Fellið laust af. 
 
Prj nú stroffið á bakstykkinu með því að snúa 
Ré að þér, byrjaðu við UU, prj þangað til 36 L 
eru eftir af umf. Snúið við fyrir ámælingu og 
haldið áfram eins og á framstykkinu. 
Prj stroffið, þangað til það mælist 16 cm í 
miðju baks. Fellið laust af. 
 
 
Ermar: 
 
Með AL og prjóni nr. 4,5 byrjaðu að taka upp 
og prj 8 sl L frá PM á miðjum handvegi, svo 
erma-L sem voru geymdar, síðan 7 sl L frá 
handvegi að PM, þetta er UU. Erma-L eru 
samt 70. 
Tengið í hring og prj sl 5 cm. 
 
Úrtöku-umf: 
Prj 1 L sl, 2slsm, prj þar til 3 L eru eftir að UU, 
sty, 1 L sl, lyftið PM yfir.  
Endurt úrtökur í 6. hverri umf, alls 12 sinnum.  
Nú eiga að vera 46 L á prjónunum. 
Prj þar til ermin mælist 42 cm frá handvegi. 
Skiptið yfir á prjóna nr. 3,5 og prj 1 umf. 
Prj svo 5 umf stroff með AL og ML2: 
*með AL 1 L sl snúin, með ML2 1 br*, endurt 
* - * að UU.  

Báðir litir slitnir frá. 
Með ML1 prj 1 umf sl, fellið laust af. 
Prj hina ermina eins. 
 

 
Vasinn: 
 
Með prjóna nr. 4,5 og ML2 takið upp 18 L af 
hjálparnælu eða bandi. Prj sl 9 cm langan 
ferhyrning, fellið laust af. Saumið vasinn með 
ósýnilegum sporum innan á stroffið, með því 
að stinga nál undir báða leggi sl L. Lokið 
hliðum. Saumið hæfilega laust.  
 
Frágangur: 
 
Gangið frá lausum endum, gott er líka að 
skoða hvort göt séu við handveg og laga þau. 
Handþvoið og leggið til þerris. Nú er bara að 
njóta góðu og fallegu peysunnar! 
 
Endilega deildu þinni útfærslu af peysunni á 
Instagram, Facebook og/eða Ravelry! 
IG: #heidi_sweater #icelandisfullofwool 
@majasiska 
FB: Icelandisfullofwool 
Ravelry: majasiska 
 
www.skinnhufa.is 
©Maja Siska, 2021 
 
Þýðing, faglegur yfirlestur & umbrot: 
Elena Teuffer 
www.constricktions.de 
(IG og FB: constricktions) 

http://www.skinnhufa.is/
http://www.constricktions.de/

