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HÖNNUN
Cheryl Kubat fyrir NORO
STÆRÐ
Ein stærð 20 x 230 cm eftir þæfingu.
EFNI
3 x 50g/100m hnotur af NORO Kureyon
(100% ull) í 2 litum (á mynd í litum #259(A)
og #260 (B)), samtals 300g.
PRJÓNAR
60-80 cm hringprjónn nr 6 eða þá stærð sem
þarf til að ná réttri prjónfestu.
PRJÓNFESTA
20 lykkjur og 20 umferðir í mynsturprjóni
= 10x10 cm á prjóna nr 6 (óþæft).
Ef prjónfestan stenst ekki verður trefillinn
annað hvort stærri eða minni.
AÐFERÐ
Trefillinn er prjónaður fram og tilbaka og
þæfður létt eftir prjónið til að þétta hann. Ef
vill má sleppa þæfingunni en nota þá prjóna
nr. 5 í staðinn.
ORÐALYKLAR
L = lykkja, lykkjur
cm = sentimetrar
umf = umferð
Ré = réttan
Ra = rangan
S = slétt, sléttar
B = brugðin, brugðnar

úrt: 2Ss = úrtaka - hallar til hægri. 2L sléttar saman.
úrt: 2Szs = úrtaka - hallar til vinstri. 1L óprjónuð slétt,
endurtakið, stingið vinstra prjóni inn í 2 óprjónaðar L að
framan og prjónið þær saman aftan frá.
auk:1S+1Sz = aukið út með því að prjóna slétt framan og
aftan í sömu lykkjuna, þ.e. í fremri og aftari lykkjubogann

TREFILLINN
Fitjið upp 45L með lit A.
Bylgjumynstur:
1. umf (Ré): 1S, [auk:1S+1Sz, 4S, úrt:2Szs, úrt:2Ss, 4S, auk:1S+1Sz] 3 sinnum, 2S.
2. umf (Ra): Allar L brugðnar.
3. og 4. umf: Skiptið yfir í lit B, endurt 1.-2. umf.
Endurtakið 1.–4. umf þar til æskilegri lengd er náð. Endið á 2. umf og skiljið eftir um 10m af
garni til að fella af. Fellið laust af.
Frágangur
Gangið frá endum. Þæfið létt annað hvort í höndum eða í vél við 30°C.
Leggið trefilinn flatan til þerris og sléttið úr til að ná réttri lögun.
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