
Töfratrefill Eyglóar 

Þessi aðferð að prjóna trefil/hringtrefil er gömul. Uppskriftin heitir hér í höfuðið á konunni sem 

kenndi mér þetta. 

Í stuttu máli sagt felst aðferðin í að prjóna strokk á hringprjón, fella laust af aðra hvora lykkju en láta 

hinar lykkjurnar falla niður stykkið. Við það verður strokkurinn meir en tvöfalt lengri og lykkjurnar 

sem eftir eru meir en tvöfalt stærri. Ef þetta á að vera hringtrefill er hann saumaður saman í lokin. 

Fitja þarf upp jafna tölu af lykkjum. Ekki er hægt að nota garn sem loðir mikið saman, t.d. alls ekki 

lopa. 

 

Afbrigði af Töfratrefli Eyglóar 

Þessi hringtrefill var prjónaður úr þremur dokkum af Alfa-garni, á hringprjón (ermaprjón) nr. 7. 

Fitjaðar voru upp 60 lykkjur með heklaðri bráðabirgðafit (sjá mismunandi útfærslur einnig í 

myndbandi hér og hér) og prjónaður 58 cm langur strokkur (sem mældist 46 cm breiður).  

 

 

 

Af því það er vesen að ganga frá endum í svona prjónastrokk þegar önnur hver lykkja hefur verið felld 

niður voru endar splæstir saman þegar skipt var um garndokku. (Sjá rússneska splæsingu / Russian 

grafting, einnig myndband af aðferðinni.) Raunar er alveg á mörkunum að þessi aðferð gangi í Alfa-

garni því það er svo laussnúið. 

Skilinn var eftir mjög langur garnendi í lokin af því það fer ótrúlega mikið garn í að lykkja laust saman 

svo lausar (stórar) lykkjur. 

  

http://www.eskimimimakes.com/2012/03/provisionally-casting-on-with-crochet.html#comment-form
https://www.youtube.com/watch?v=Lo_hLbEMmYQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vj_1S54hbPY
http://tutorials.knitpicks.com/wptutorials/russian-join/
http://tutorials.knitpicks.com/wptutorials/russian-join/
https://www.youtube.com/watch?v=gzMbrQSsm_c


Þegar strokkurinn var orðinn 58 cm langur var prjónninn þræddur í lykkjurnar án þess að prjóna og 

um leið var önnur hvor lykkja felld niður.  

 

 

Síðan þarf að toga í stykkið svo lykkjurnar hrapi lengra niður, hvað eftir annað uns þær eru komnar 

niður að uppfit. 

 

 

Þegar er komið alveg niður að hekluðu bráðabirgðafitinni er tekinn annar hringprjónn og lifandi 

lykkjurnar (þær stóru) þræddar á hann, lykkjuföllin látin eiga sig. Það eiga að vera 30 lifandi lykkjur á 

prjóninum (helmingurinn af þeim 60 sem upp voru fitjaðar). 

 

Svo er bráðabirgðafitin rakin upp, prjónarnir efst og neðst lagðir saman og stykkið lykkjað mjög laust 

saman. (Sjá mjög ítarlegar leiðbeiningar á íslensku í að lykkja saman eða myndband hér.) Það þarf 

svolítið lag við þetta af því stykkið er í hring en ef maður hugsar ekki of mikið um það heldur heldur 

ótrauður áfram er þetta ekki mikið mál. 

http://www.innihald.is/uncategorized/ad-lykkja-saman
http://www.garnstudio.com/lang/en/video.php?id=60&sort=2&thumbnails=on


Trefillinn (strokkurinn) lengdist úr 58 cm í 126 cm við að fella aðra hvora lykkju niður en breiddin hélt 

sér. (Hann gæti lengst enn meir og mjókkað aðeins þegar hann er þveginn því stykkið er mjög 

teygjanlegt, ekki hvað síst prjónað úr Alfa. Þessi trefill lengdist í 180 cm við varlegan handþvott en ég 

stytti hann talsvert aftur með því að teygja út hliðarnar. Líklegar er Alfa-garn ekki heppilegt í svona 

langan trefil en mjúkur er hann!) 

Eftir samanlykkjun lítur trefillinn svona út: 

 

Kannski þarf að lagfæra ójafnar lykkjur með því að toga svolítið í trefilinn til að jafna þær. Kannski er 

enn eftir örlítið gat milli samanlykkjuðu hlutanna sem verður að loka sem laglegast með 

garnendanum. Það má splæsa saman endanum sem fyrsta umferðin var prjónuð úr og lokaendanum, 

sem notaður var til að lykkja saman. En að ganga frá honum getur verið snúið; líklega er best að fela 

þann endann á réttunni, sjá leiðbeiningar hér. 

Á mér lítur trefillinn nú svona út (áður en hann er þveginn): 

 

 

 

  

http://www.purlbee.com/2011/07/14/weaving-in-your-ends/?currentPage=2


Aðrar útfærslur á Töfratrefli Eyglóar 

 

Þessi prufa er prjónuð á hringprjón nr. 2 (en ég prjóna mjög laust) og fitjaðar voru upp 90 lykkjur. 

Garnið heitir Steinbach Wolle Julia Color og er gefið upp fyrir prjóna nr. 3-4. Prjónaður var 29 cm 

langur strokkur, 42 cm í ummál. 

 

Eftir upprakningu/niðurfellingu, þvott og teygjur er strokkurinn 77 cm langur og 32 cm í ummál (16 

cm breiður). 

 

Affellingin var of laus og yrði dálítið vandamál að sauma saman þennan strokk í hringtrefil svo vel 

færi. (Önnur myndavél og öðruvísi birta veldur litamuninum.) Á næstu síðu er nærmynd af þessu 

stykki. 

 

  



 

 

Prufan hér að neðan er prjónuð fram og til baka með garðaprjóni, þokkalega fast, á prjóna nr. 7, úr 

Fritidsgarni. Fitjaðar voru upp 30 lykkjur. Stykkið er 21,5 cm langt og 23 cm breitt. (Málbandið á 

myndinni sýnir ekki rétta lengd, því miður.) 

 

Eftir affellingu/niðurfellingu, þvott og teygju varð stykkið 52 cm langt við jaðra og 56 cm langt í miðju. 

Breiddin varð 20,5 cm. Ef prjóna á svona garðaprjónstrefil þarf að hafa ójafna tölu því annars verða 2 

óraktar lykkjur á seinni jaðrinum - hér hefði þurft að fitja upp 31 lykkju í stað 30. 

Á næstu síðu er mynd af árangri þessarar tilraunar. 

 

 

  



 


