
Eyrnaskjól með snúningi (þýdd uppskrift og athugasemdir) 

 

 

"Twistin' the Night Away" 

eftir Susan Menashe 

 

 

 

ATH myndband sem vísað er í af síðunni og sýnir hvernig eyrnaskjólið er prjónað 

Uppskriftin er svona (ég breyti amerískum prjónanúmerum og lengdarmálum í íslensk/evrópsk): 

 

 Notaðir eru tveir prjónar nr. 10 (ég get lánað þér svoleiðis prjóna úr tré ef þú getur ekki 

nálgast þá annars staðar). 

 Garnið er eitthvert mjög gróft garn. Ég giska á að hægt sé að nota tvöfaldan Álafosslopa eða 

tvöfalt Alfa-garn til að ná uppgefinni prjónafestu sem er: 8 lykkjur = 10,16 cm 

 Eyrnaskjólið verður rúmlega 48 cm vítt og um 10 cm breitt.  

Í lok uppskriftar nefnir höfundur að það megi alveg nota fínna garn (og þá væntanlega fínni prjóna) 

og fitja bara upp fleiri lykkjur. Það verður samt að gæta þess að hægt sé að deila í lykkjufjölda með 

2 + gera ráð fyrir 2 lykkjum sem eru felldar af í miðjunni. 

 

Aðferð 

Fitja upp 14 lykkjur. [Aths.: Ég held að það sé fallegra að nota heklaða bráðabirgðafit - sjá myndband 

hér -  og lykkja eyrnaskjólið saman í lokin, þá munu ekki sjást nein samskeyti/saumur á því.] 

 

1. umferð: 2 sléttar, 2 brugðnar til enda 

2. umferð: 2 brugðnar, 2 sléttar til enda 

Endurtaka þetta þar til stykkið er 18-19 cm langt (fer eftir höfuðstærð). Það ættu að vera 20-22 

umferðir miðað við uppgefna prjónafestu. 

Síðan: 

2 sléttar, 2 brugðnar, 2 sléttar - geyma síðan þessar lykkjur á nælu eða á prjóninum - fella af 2 

brugðnar lykkjur og prjóna 2 sl, 2 br, 2 sl. 

 

Prjóna nú lykkjurnar sex sem ekki voru geymdar fram og til baka í rúmlega 10 cm (10,16 cm). Setja 

þær þá á nælu eða hafa áfram á prjóninum.  Klippa garnið og skilja eftir 15 cm spotta (sem notaður 

verður til að festa niður snúninginn á eyrnabandinu). 

http://www.ravelry.com/patterns/library/twistin-the-night-away
https://www.youtube.com/watch?v=8lIgXnU9oNk
http://www.eskimimimakes.com/2012/03/provisionally-casting-on-with-crochet.html#comment-form
http://www.garnstudio.com/lang/is/video.php?id=88
http://www.garnstudio.com/lang/is/video.php?id=88
http://www.garnstudio.com/lang/is/video.php?id=60&sort=2&thumbnails=on


Taka upp lykkjurnar 6 sem voru geymdar og prjóna þær fram og til baka eins og hinar í rúmlega 10 

cm. Þá lítur þetta svona út: 

 

 

Svo eru prjónuðu endarnir krossaðir (sex lykkju endi lagður yfir hinn sex lykkju endann), svona: 

 

 

Prjóna svo annan 6 lykkju endann, fitja upp 2 lykkjur og prjóna hinn sex lykkju endann: Nú eru aftur 

14 lykkjur á prjóninum: 

 

 

Prjóna svo jafnlangan bút og áður en stykkið var klofið, þ.e. 18-19 cm langan. Fella af og sauma 

saman [eða lykkja saman við heklaða bráðabirgðafit, sem ég mæli með]. 


