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Þæfðir inniskór 

Þetta er gömul uppskrift og ég hef séð svona skó kallaða „færeyska inniskó“ á enskum 

vefsíðum en hef heimildir fyrir að þeir hafi þekkst á Íslandi fyrir svona hálfri öld eða svo: 

Líklega var uppskriftin þekkt um öll Norðurlönd hér áður fyrr. Hér er stuðst við uppskrift á 

garnstudio.no, sem ekki hefur verið íslenskuð. 

Inniskórnir eru prjónaðir með garðaprjóni úr tvöföldum plötulopa á prjóna nr. 7. Ég prjóna 

mjög laust svo ég ráðlegg þeim sem prjóna fast að hafa enn grófari prjóna og alls ekki að 

vefja garninu tvisvar um fingurinn: Því lausar prjónað því betra af því þá þófnar stykkið betur. 

Hér er miðað við skó sem eiga að passa þeim sem nota skónúmer 37-39, eftir þæfingu. 

Fækka eða fjölga má lykkjum og umferðum til að aðlaga að annarri stærð. 

Fitjaðar eru upp 14 lykkjur og prjónaðir 12 garðar. Ath. að þessi hluti þarf að vera 

ferningslaga og er auðvelt að ganga úr skugga um hvort svo sé með því að brjóta hann saman 

eins og sést á myndinni. 

 

 

Síðan er skipt um lit (hér yfir í blátt) og prjónaður annar 

ferningur, svo aftur skipt og koll af kolli uns lengjan er 

orðin 6 ferningar. Þá er fellt af.  

Teknar eru upp lykkjur vinstra megin á efsta (bláa) 

ferningnum og prjónaður blár ferningur við hliðina. 

Teknar eru upp lykkjur hægra megin á næstfyrsta (bláa) 

ferningnum og prjónaður bleikur ferningur við hann. Þá 

lítur stykkið út eins og sést á myndinni til hliðar. 

Það er mælt með því að skilja eftir langa enda þegar 

slitið er frá og byrjað á nýjum lit því þeir garnendar 

nýtast sumir til að sauma stykkið saman. 

 

 

http://www.garnstudio.com/lang/no/visoppskrift.php?d_nr=109&d_id=57&lang=no
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Það er erfitt að sjá hvernig þessi lengja á að geta orðið skór. En þegar búið er að sauma hana 

saman eftir ákveðnum reglum verður hún skór. Hér er skýringarmynd af garnstudio.no sem 

sýnir hvernig á að sauma saman. Henni hefur þó verið breytt því mér þótti einfaldara að 

sauma saman í annarri röð en þar er mælt með. Merktir eru inn bleikir og bláir ferningar eins 

og ég prjónaði en auðvitað má nota aðra liti. Hver ferningur er merktur með númeri og 

bókstafirnir gefa til kynna í hvaða röð er best að sauma saman, örvarnar sýna hvaða hliðar 

eru saumaðar saman. Leiðbeiningarmyndband um hvernig sauma á saman garðaprjón er á 

garnstudio.com. 

 

 

Þegar ég sauma saman 

svona skó næli ég miða 

með númerinu á hvern 

ferning. Það auðveldar 

verkið. 
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Óþæfði skórinn er ekkert augnayndi og alltof stór. En þegar búið er að þæfa hann í þvottavél 

og ýfa vel með vírbursta lítur hann mun betur út, eins og sést á myndinni. 

Ég þæfði þennan á 40° hita, 900 snúningum og stillti á hraðþvott. Hann þófnaði ekki nógu vel 

svo ég endurtók þetta og þá varð hann hæfilega þófinn og lítill - síðan er hann einfaldlega 

teygður vel og formaður eftir fæti. Ath. að gott er að setja handklæði (eða gallabuxur - 

gamlar og ljótar) með í vélina og hreinsa vel lóna úr þvottavélinni á eftir. 

 

 

 

 


