
Lambhúshetta á (unga)barn 

 

Þetta er gömul uppskrift sem margir þekkja. Lambhúshettan er prjónuð í hring uns kemur að opinu, 

þá er fellt af fyrir því og hún síðan prjónuð fram og til baka, lykkjuð saman efst. 

Sýnishornið er prjónað úr Kambgarni, á prjóna nr. 2. Myndin til hliðar sýnir hvernig gripurinn lítur út 

fullprjónaður. 

Aðferð 

Fitjaðar eru upp 80 lykkjur og prjónað í hring: 

 2 sléttar - 2 brugðnar til skiptis í 12 umferðir; 

 2 brugðnu lykkjurnar eru prjónaðar saman og prjónaðar 

2 sléttar - 1 brugðin til skiptis næstu átta umferðir (9 

umf. alls með úrtökunni); 

 Aukið er út í allar brugðnar lykkjur og prjónaðar 2 

sléttar - 2 brugðnar til skiptis næstu fjórar umferðir (5 

umf. alls með útaukningu); 

 Felldar eru af 8 lykkjur í lok og upphafi umferðar (hringsins) - 1 sl, 2 br, 2 sl, 2 br, 1 sl 

eru felldar af (sjá munsturteikningu og skýringarmynd aftast í þessu skjali) og eftir 

það er stykkið prjónað fram og til baka. 

Prjónaðar eru: 1 sl, 2 br., 2 sl o.s.fr. og endað á 1 sl í 2 umferðir. (Ath. að þegar prjónað er 

fram og til baka er slétt lykkja á réttu prjónuð brugðin á röngu og brugðin lykkja á réttu 

prjónuð slétt á röngu.) 2 umferðir eru að prjóna fram og aftur prjóninn. 

Næstu tvær umferðir: 5 sléttar lykkjur, [2 br, 2 sl, 2 br]* , endað á 5 sléttum lykkjum. 

Næstu tvær umferðir: 7 brugðnar lykkjur [2 sl, 2 br]* endað á 7 brugðnum lykkjum. 

* þýðir endurtakið það sem innan hornklofans. 

Haldið er áfram að fjölga brugðnum og sléttum lykkjum út frá opinu eftir þessu kerfi (sjá 

munsturmynd á næstu síðu) og þegar einungis eru eftir 2 sléttar lykkjur aftan á 

lambhúshettunni er prjónuð ein slétt umferð og stykkið síðan lykkjað saman efst (sjá 

myndband á Garnstudio.no þar sem þessi aðferð er sýnd).  

http://www.garnstudio.com/lang/en/video.php?id=60&sort=2&thumbnails=on


Munstur af hálfri lambhúshettunni 

 

Skýringar á táknum 

 



Skýringarmynd á lambhúshettu 

 

 


