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Sæll kæri prjónari! 

Ég heiti Elín og er nýbyrjuð að prjóna aftur eftir margra ára pásu. Ég hef skrifað þó nokkrar 

hekl uppskriftir en þetta er frumraun mín í prjóna uppskriftum. Ég er sjálf ekki nógu vön að 

lesa prjóna uppskriftir og er því örlítið óörugg þegar kemur að því að skrifa mína eigin 

uppskrift. Það virðist vera auðveldara að skila hugmynd frá sér í verki en orðum. 

Það er þess vegna sem ég ætla að gefa þessa uppskrift, alla vegana fyrst um sinn, í von um að 

fjölmargir prjónarar láti reyna á uppskriftina og séu tilbúnir til þess að gefa mér góð ráð. 

Þannig vonast ég til að geta lært meira og gert betur í næstu uppskriftum – því mig langar 

svo sannarlega að gera fleiri uppskriftir. 

Ef þú rekur augun í villu eða klaufalegt prjóna-málfar þá væri ég mjög þakklát ef þú værir til í 

að senda mér þínar athugasemdir í tölvupósti handverkskunst@gmail.com  

Fyrirfram þakkir  

Elín 

http://www.handverkskunst.wordpress.com/
mailto:handverkskunst@gmail.com
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Heklgarn nr. 10

 

Sokkaprjónar nr. 2 eða 2,5

 

 

Fitjið upp 24 lykkjur og skiptið niður á 4 prjóna. 

1. umf: Prjónið slétt. 

2. umf: Prjónið slétt og aukið út um 2 lykkjur á hverju prjóni (alls aukið út um 8 lykkjur).  

Endurtakið 1. og 2. umferð þar til botninn er næstum því jafn stór og botninn á krukkunni. Ég 

hef prjónaða botninn minni en krukkubotninn því þegar byrjað er að prjóna mynstrið 

stækkar stykkið. Mér persónulega finnst fallegra þegar stykkið strekkist um krukkuna heldur 

en þegar það er laust.  

 

Hér má sjá muninn á stykkinu þegar það er laust eða strekkt utan um krukkuna. 
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3. umf: Prjónið slétt. 

4. umf: *Sláið bandinu upp á prjóninn, prjónið 2 

lykkjur slétt saman*, endurtakið frá * að * út 

umferðina. 

Endurtakið 3. og 4. umferð þar til stykkið er orðið 

nógu langt að hægt er að teygja það upp að 

skrúfgangi.  

Þegar stykkið er nógu langt prjónið þá 4 umferðir slétt 

og fellið af. Hafið endann um 30 cm langann þegar þið 

klippið frá þar sem hann er notaður til þess að festa 

stykkið utan um krukkuna. 

 

 

Þræðið endann undir og yfir lykkjurnar í seinustu umferðinni á stykkinu og herðið jafnt og 

þétt svo stykkið tolli fast á krukkunni. Farið tvo hringi.  

 

Gangið frá endum  

og njótið krukkunnar ykkar  


