VERMEER
Handstúkur

Hönnuður
Susan Mills fyrir ROWAN
Stærð
Ein fullorðinsstærð
Mál á prjónaðri flík
18 cm ummál handar og 17 cm á lengd. Passar
á hönd sem er með 20,5 cm ummál handar
mælt yfir á milli þumals og fingra.
Garn
Pure Wool Worsted 1 x 100g
Á mynd er litur Raspberry #117 Damson.
ATH: Ein 100g hnota dugar handstúkur og
húfu að auki.

Prjónar og önnur áhöld
Sokkaprjónar nr 5 eða sú stærð sem þarf til að
ná réttri prjónfestu.
Kaðlaprjónn (KP)
Lykkjumerki
Garnafgangur í andstæðum lit
Prjónfesta
18½ lykkja og 25 umferðir = 10 cm í
sléttprjóni; 10 lykkju kaðlamynstur á
handstúkum er 3,8 cm á breidd.
Notið tíma til að spara tíma, kannið
prjónfestuna áður en hafist er handa.

PRJÓNAAÐFERÐIR
Stuðlaprjón
2B/2S (4 L í mynstri)
Allar umferðir: *2B, 2S; ent frá *.

Kaðlamynstur í handstúkum (10L í mynstri)
1. og 2. umf: 2B, 6S, 2B.
3. umf: 2B, K3/3A, 2B.
4. - 6. umf: 2B, 6S, 2B.
Endurtakið 1.-6. umf í kaðlamynstri.

HANDSTÚKUR
Hægra stroff: Fitjið upp með sokkaprjónum 32L. Deilið L jafn á 3 eða 4 prjóna. Setjið merki við byrjun
umf. Prjónið stuðlaprjón 2B/2S um 3,2cm.
Hægri stúka
Næsta umf: 3S, auk:1Sz, 1S, setjið merki, 2B, 1S, auk:1Sz, 2S, auk:1Sz, 1S, 2B, setjið merki, 1S,
auk:1Sz, 19S = 36L; 10L á milli merkja.
Næsta umf: 5S, prjónið 1. umf af kaðlamynstri yfir 10L á milli merkja, 21S.
Prjónið L utan merkja í sléttprjóni, prjónið áfram 16 umf eftir kaðlamynstri, endið á 5. umf í
kaðlamynstri – mælist um 10cm.
Merkið fyrir þumli: 21S, prjónið næstu 5L með mislitum spotta, setjið þessar 5L aftur á hægri
prjóninn og prjónið þær aftur með garninu, prjónið 10L út umf. Haldið áfram eftir mynstri þar til
stúkan mælist 3,8cm fyrir ofan þumalopið.
Næsta umf: 2B, 2Ss, 1S, 2Bs, 1B, 2S, 2B, 2S, 1B, 2Bs, 1S, 2Ss, 2B, [2S, 2B] 3 sinnum, 2S = 32L.
Prjónið stuðla 2B/2S um 3,2 cm = stúkan mælist 17cm. Fellið laust af í stuðlaprjóni.
Hægri þumall: Fjarlægið spottann úr þumalopinu og setjið L 5+5L beggja vegna á sitt hvorn
sokkaprjóninn = 10L.
Næsta umf: Tengið garnið við og prjónið *5S, prjónið upp 1L á milli prjóna, ent frá * einu sinni enn =
12L. Deilið L á 3 eða 4 sokkaprjóna og setjið merki við byrjun umf. Prjónið 6 umf stuðlaprjón 2B/2S.
Fellið af laust.
Vinstra stroff: Eins og á hægri stúku.
Vinstri stúka
Næsta umf: 19S, auk:1Sz, 1S, setjið merki, 2B, 1S, auk:1Sz, 2S, auk:1Sz, 1S, 2B, setjið merki, 1S,
auk:1Sz, 3S = 36L; 10L á milli merkja.
Næsta umf: 21S, prjónið 1. umf af kaðalmynstri á milli merkja, 5S. Prjónið sléttprjón utan merkja,
prjónið áfram 16 umf eftir mynstri, endið á 5. umf í kaðlamynstri – mælist um 10cm.
Merkið fyrir þumli: 10S, prjónið næstu 5L með mislitum spotta, setjið þessar 5L aftur á hægri
prjóninn og prjónið þær aftur með garninu, prjónið 21L út umf. Haldið áfram eftir mynstri þar til
stúkan mælist 3,8cm fyrir ofan þumalopið.
Næsta umf: 2B, 2Ss, 1S, 2Bs, 1B, 2S, 2B, 2S, 1B, 2Bs, 1S, 2Ss, 2B, [2S, 2B] 3 sinnum, 2S = 32L. Prjónið
stuðla 2B/2S um 3,2cm = lengd stúku 17 cm. Fellið laust af í stuðlaprjóni.
Vinstri þumall: Prjónið eins og hægra þumal.
Gangið frá endum. Notið endana við þumlana til að loka götum ef einhver eru.
ORÐALYKLAR
L = lykkja, lykkjur
umf = umferð
S = slétt
s = saman
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.
2Bs = 2 lykkjur prjónaðar brugðnar saman.
Kaðlar
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.

