VERMEER
Húfa

Hönnuður
Susan Mills fyrir ROWAN
Stærð
Ein fullorðinsstærð
Mál á prjónaðri flík
40,5 cm ummál húfu óstrekkt. Passar á höfuðstærð um 53,5 cm þegar húfan er strekkt.
Garn
ROWAN Pure Wool Worsted 1 x 100g
Á mynd er litur Damson #150.
ATH: Ein 100g hnota dugir í húfu og t.d. handstúkur að auki.
Prjónar og önnur áhöld
Hringprjónn 40 cm - nr 5 og sokkaprjónar í sama grófleika eða sú stærð sem þarf til að ná réttri
prjónfestu.
Kaðlaprjónn (KP)
Lykkjumerki
Prjónfesta
22 lykkjur og 25 umferðir = 10 cm í kaðlaprjóni mælt yfir óstrekkt stykkið.
18½ lykkja og 25 umferðir = 10 cm í sléttprjóni.

Notið tíma til að spara tíma, kannið prjónfestuna áður en hafist er handa.
PRJÓNAAÐFERÐIR
Stuðlaprjón
2B/2S (4L í mynstri)
Allar umferðir: *2B, 2S; ent frá *.

Kaðlamynstur á húfu (11 L í mynstri)
1. og 2. umf: *2B, 6S, 3B; ent frá *.
3. umf: *2B, K3/3A, 3B; ent frá *.
4. og 6. umf: *2B, 6S, 3B; ent frá *.
Ent 1.-6. umf í kaðlamynstri.

HÚFAN
Fitjið upp 80L með hringprjóni nr 5. Tengið saman í hring og setjið merki við byrjun umf. Prjónið
stuðla 2B/2S um 4,5 cm.
Næsta umf: *(2B, 2S) tvisvar, 1B, auk:1Bz, 1B, 2S, 2B, 2S, 1B, auk:1Bz, 1B, 2S; ent frá * út umf = 88L.
Prjónið kaðlamynstur 33 umf, endið á 3. umf – húfan mælist 16cm.
Úrtaka til að móta kollinn:
Skiptið yfir í sokkaprjóna þegar lykkjum fækkar.
1. umf: *1B, 2Ss, 5S, 3B; ent frá * = 80 L.
2. og 3. umf: *1B, 6S, 3B; ent frá *.
4. umf: *1B, 6S, 1B, 2Bs; ent frá * = 72 L.
5. umf: *1B, 6S, 2B; ent frá *.
6. umf: *1B, 3K/3A, 2B; ent frá *.
7. umf: *2Ss, 5S, 2B; ent frá * = 64 L.
8. umf: *6S, 2B; ent frá *.
9. umf: *4S, úrt:2Ssz, 2B; ent frá * = 56 L.
10. umf: *K5, 2B; ent frá *.
11. umf: *2Ss, 3S, 2B; ent frá * = 48 L.
12. umf: *K2/2A, 2Bs; ent frá * = 40 L.
13. umf: *Úrt:2Ssz, 2Ss, 1B; ent frá * = 24 L.
14. umf: *2Ss, 1S; ent frá * = 16 L.
15. umf: 2Ss 8 sinnum = 8 L.
Slítið frá og þræðið í gegnum L sem eftir eru. Herðið þétt að og gangið frá endanum á röngunni.
Gangið frá hinum endanum.

ORÐALYKLAR
L = lykkja, lykkjur
umf = umferð
S = slétt
s = saman
z = snúnar / prjóna aftan frá
ent = entaka, entakið
sléttprjón = fram og til baka; slétt á réttunni og
brugðið á röngunni, hringprjón; alltaf slétt
Útaukningar
auk: = útaukning
1Sz = aukið út með því að prjóna þverbandið á milli
L snúið sama hvoru megin.
1Bz = aukið út með því að prjóna þverbandið á milli
L snúið sama hvoru megin.

Úrtökur
úrt: = úrtaka
2Ss = 2 lykkjur prjónaðar sléttar saman, halla til
hægri.
2Ssz = 2 lykkjur teknar óprjónaðar , ein í einu
framan frá, vinstra prjóni stungið inn í báðar
lykkjurnar og þær prjónaðar saman (aftan frá),
halla til vinstri.
2Bs = 2 lykkjur prjónaðar brugðnar saman.
Kaðlar
K2/2A = Kaðall – hallar til hægri. Setjið næstu 2L á
kaðlaprjón og geymið fyrir aftan, prjónið næstu 2L
slétt og síðan L af kaðlaprjóninum slétt4732
K3/3A = Kaðall – hallar til hægri. Setjið næstu 3L á
kaðlaprjón og geymið fyrir aftan, prjónið næstu 3L
slétt og síðan L af kaðlaprjóninum slétt.

