
Eyrnaskjól úr köðlum 

 

Ath. Ég mæli með þeirri breytingu við allar þessar uppskriftir að fitjað sé upp með heklaðri 

bráðabirgðafit og lykkjað saman í lokin svo ekki sjáist samskeyti, í stað venjulegrar uppfitjunar og 

affellingar sem svo þarf að sauma saman.  

Á DROPS/Garnstudio er uppskrift á íslensku af svona eyrnaskjóli og hringtrefli/kraga. Athugið að við 

margar Garnstudio-uppskriftir er myndbandsstuðningur, þ.e.a.s. krækt í myndbönd sem sýna 

ýmislegt sem kemur að notum við prjónið. 

 

 

Þessi tiltekna uppskrift er prjónuð úr mjög grófu garni á prjóna nr. 12, sem liggja kannski ekki á lausu. 

Ef prjónað er á fínni prjóna, t.d. nr. 10, mæli ég með að farið sé eftir kaðlinum á kraganum/treflinum 

og fitjaðar upp jafnmargar lykkjur og eiga að vera á honum. Það borgar sig ekki að nota mjög mjúkt 

garn í þessa uppskrift því þá verður kaðallinn of linkulegur/flatur. 

  

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
http://www.garnstudio.com/lang/is/pattern.php?id=5161&lang=is


 

 

Grátt kaðlaeyrnaskjól af vefnum Transient Expression 

Hér er önnur útgáfa af kaðlaeyrnaskjóli, með garðaprjónuðum 

jaðarlykkjum. Kaðallinn er einfaldari en sá í Garnstudio-uppskriftinni. 

(Sjá má margar myndir af eyrnaskjólinu á síðunni sem titillinn kræktir 

í og á norskri síðu um sömu uppskrift). Uppskriftin er á þessa leið: 

 

 

 

Prjónað fram og til baka á prjóna nr. 6 1/2, úr grófu garni. (Í norsku útgáfunni er mælt með tvöföldu 

garni þar sem prjónafesta er gefin upp 23 lykkjur í 10 cm). Það þarf tvo prjóna og hjálparprjón að 

auki. 

Fitja upp 13 lykkjur.  

1. umferð: Prjóna 13 l slétt 

2. umferð: Prjóna 2 sl, 9 brugðnar, 2 sl 

3. umferð: Prjóna 2 sl, setja 3 l á hjálparprjón og geyma fyrir framan prjónlesið, prjóna 3 sl, prjóna 

lykkjurnar 3 sl af hjálparprjóninum, prjóna 5 sl 

4. umferð: Prjóna 2 sl, 9 br, 2 sl 

5. umferð: Prjóna 13 sl 

6. umferð: Prjóna 2 sl, 9 br, 2 sl 

7. umferð: Prjóna 5 sl, setja 3 l á hjálparprjón og geyma fyrir aftan prjónlesið, prjóna 3 sl, prjóna 

lykkjurnar 3 sl af hjálparprjóninum, prjóna 2 sl 

8. umferð: Prjóna 2 sl, 9 br, 2 sl. 

 

Endurtaka umferðir 1-8 svona 12-13 sinnum uns eyrnaskjólið er hæfilega langt. Það borgar sig að 

hafa það þröngt því það teygist töluvert. 

 

Fella af og sauma saman.   

  

http://transientexpression.com/tutorial-tuesday-cable-knit-headband/
http://strikkexpressen.blogspot.no/2013/02/flettepanneband-oppskrift.html


Á vefnum CONCREATE er enn ein uppskriftin að 

kaðlaeyrnaskjóli, eftir Anne Norgaard. Þar má og sjá 

myndir af eyrnaskjólinu á ýmsum stigum eftir því sem 

prjóni vindur fram. 

 

 

 

 

Uppskriftin er svona: 

Prjónað er fram og til baka á prjóna nr. 8 (þarf 2 prjóna og hjálparprjón). Garntegund er ekki gefin upp 

en höfundur segist hafa notað þrefalt garn til að fá verulega þykka fléttu. 

 

Fitja skal upp lykkjufjölda sem er margfeldi af þremur - hér voru fitjaðar upp 15 lykkjur. 

 

1. umferð: Prjóna 15 sléttar lykkjur 

2. umferð: Prjóna 15 brugðnar lykkjur 

3. umferð: Setja 5 fyrstu lykkjurnar á hjálparprjón fyrir framan prjónlesið, prjóna 5 sl lykkjur, prjóna 

lykkjurnar 5 sl af hjálparprjóni, prjóna síðustu 5 sl 

4. umferð: Prjóna 15 brugðnar lykkjur 

5. umferð: Prjóna 15 sléttar lykkjur 

6. umferð: Prjóna 15 brugðnar lykkjur 

7. umferð: Prjóna 5 sl lykkjur, setja næstu 5 l á hjálparprjón fyrir aftan prjónlesið, prjóna næstu 5 sl 

lykkjur, prjóna lykkjurnar 5 sl af hjálparprjóni 

8. umferð: Prjóna 15 brugðnar lykkjur. 

 

Endurtakið þessar 8 umferðir uns eyrnaskjólið er orðið hæfilega langt.  

 

Fellið af og saumið saman. 

 

 

http://annenorgaard.blogspot.co.il/2013/01/3-strand-cable-braid-tutorial.html?m=1
http://annenorgaard.blogspot.co.il/2013/01/3-strand-cable-braid-tutorial.html?m=1

