
Gömul uppskrift af barnaskóm 

 

Aðferðin við að prjóna svona barnaskó er a.m.k. 50 ára gömul. 

 

Fitja upp 45 lykkjur og prjóna stroff fram og til baka: 1 slétt og ein brugðin til skiptis, í 18 

umferðir. 

Fólk notar ýmsar aðferðir til að telja umferðir en ég nota oftast svona einfalda aðferð: 

 

Næst eru 15 lykkjur á hvorum jaðri geymdar en 15 lykkjurnar í miðjunni prjónaðar áfram 

(stroff) í 10 umferðir. Klippt á hvíta garnið því það verður ekki notað meir.  

Þá ætti stykkið að líta svona út: 

 



Nú er skipt um lit og lykkjunum 15 á tungunni um leið fækkað ofan í 12 lykkjur (með því að 

prjóna saman slétta og brugðna lykkju þrisvar sinnum). Prjónaðir eru 5 garðar í nýja litnum. 

(Hver garður eru tvær umferðir, þ.e. sléttprjón fram og til baka.) 

 

 

Tungan er geymd í bili og klippt á garnið. Prjónað er frá enda á réttu þannig: 15 lykkjurnar 

sem voru geymdar, teknar upp 8 lykkjur af hvíta jaðrinum á tungunni, teknar upp 4 lykkjur af 

garðaprjónsjaðrinum á tungunni, prjónað yfir lykkjurnar 12 á tungunni og þetta endurtekið 

hinum megin. Á myndinni sést þegar búið er að prjóna geymdar lykkjur og taka upp lykkjur á 

jaðri tungunnar: 

 

 

Það er ágætt að skipta lykkjunum á þrjá prjóna, hlið, tungu og hina hliðina (sjá næstu mynd).  

  



Prjónaðir eru þrír garðar, síðan er einum garði sleppt, þ.e. prjónuð slétt umferð og brugðin 

umferð af röngunni, svo aftur þrír garðar. Þetta er gert yfir allar lykkjurnar og að því búnu 

lítur prjónlesið svona út: 

 

 

 

Næst er sólinn prjónaður. Þá eru prjónaðar saman lykkjur af tástykki (framhaldinu af 

tungunni) og lykkjurnar á hliðunum. Það er þægilegra að skipta lykkjunum á 2 prjóna þannig 

að hálft tástykkið sé á hvorum prjóni. Svo er tástykkið prjónað fram og til baka með 

garðaprjóni og síðasta lykkjan alltaf prjónuð með fyrstu hliðarlykkjunni. 

 

 

  



ATH: Lykkjurnar eru prjónaðar saman eins og venjulegar sléttar lykkjur af réttu, þ.e. 

prjóninum stungið í fremri lykkjubogann. En af röngu er farið aftan í lykkjubogann, þ.e. 

þær eru prjónaðar saman snúnar sléttar. 

Eftir því sem sólanum vindur fram fækkar lykkjunum á hliðunum. Þegar 8 lykkjur eru eftir á 

hvorri hlið er byrjað að taka úr fyrir hæl þannig: 

 

A 2 næstsíðustu lykkjurnar af sólalykkjum eru prjónaðar saman í enda prjóns í hvorri umferð 

garðsins (og síðustu lykkjurnar prjónaðar saman við hliðarlykkjur eins og venjulega). Á 

réttunni eru þessar lykkjur prjónaðar sléttar saman, á röngunni snúnar sléttar saman eins og 

til þessa. Nú eru 10 lykkjur eftir á sólanum. 

B Næsti garður er prjónaður eins og venjulega. 

Sá þarnæsti og allir garðar eftir það eru prjónaðir eins og A uns aðeins eru eftir 3 lykkjur á 

hvorri hlið og 2 lykkjur í sólanum. Þá er klippt á bandið, það dregið gegnum lykkjurnar 8 og 

herpt vel.  

Skórinn lítur þá svona út og á aðeins eftir að ganga frá endum og sauma hann saman að 

aftan: 

 

 

 

Því næst er „ólin“ prjónuð þannig: 

 

Fitjaðar eru upp 40 lykkjur, prjónaðir 2 garðar og síðan fellt af.  

Hneppslan er kappmelluð - ég dró síðustu lykkjuna vel út og kappmellaði svo utan um hana 

tvöfalda. (Sjá leiðbeiningar um svona kappmell á næstu síðu.) Það mætti sjálfsagt líka hekla 

hneppsluna með loftlykkjum á fína heklunál. 



 

 

Saumuð er lítil tala sem passar í hneppsluna á hinn endann á skó-ólinni. 

Ólin er síðan saumuð við hliðarnar á skónum svo sem minnst beri á. Gætið þess að sauma í 

affellinguna (þ.e. láta affellinguna snúa niður að skónum en uppfitina upp).  

 


