
Tvöfalt prjón 

Að fitja upp í tvöföldu prjóni 

Setjum sem svo að prjónlesið eigi að vera 15 lykkjur á hvorri hlið og gert ráð fyrir kantlykkju 
hvoru megin. Þá má: 
 
Fitja upp 17 lykkjur með tvöföldu garni, þ.e. báðum litunum saman. Sjá má myndband á 
Garnstudio.com sem sýnir þessa aðferð, ásamt stuttum útskýringum á íslensku. 

eða 

Fitja upp í einum lit: Af því maður fitjar upp lykkjurnar bæði á framhlið og bakhlið í einu þarf 
að fitja upp tvöfaldan fjölda lykkja (miðað við hvernig uppfit er venjulega hugsuð) og gera 
ráð fyrir tveimur kantlykkjum, sem sagt 15 + 15 + 2 (kantlykkjur) = 32 lykkjur. 

Hvernig á að halda á garninu 

Ég prjóna snúna slétta lykkju og snúna brugðna lykkju þegar ég prjóna tvöfalt prjón. Þess 
vegna held ég svona á garninu. Þá er garnið alltaf fyrir aftan prjónlesið, sem mér finnst 
þægilegra. 

Mér finnst raunar þessi staða garnsins líka þægilegri þegar ég prjóna sléttar sléttar og sléttar 
brugðnar lykkjur: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En oftast er ráðlagt að hafa þetta öfugt, þ.e.a.s. litinn sem prjónaður er brugðinn ofar á fingri 

og þann slétta neðar á fingri, sjá t.d. myndband á Garnstudio.com sem sýnir þannig aðferð. 
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Aðalliturinn (grunnlitur eða munsturlitur) er prjónaður slétt. Á myndinni er hann dökkur.  

Hver slétt lykkja á brugðinn tvíbura í hinum litnum. Á myndinni er hann ljós.  

Kantlykkjur í tvöföldu prjóni 

Mér finnst fallegast að taka fyrstu lykkju (fyrri kantlykkju) óprjónaða og prjóna síðustu 

lykkjuna (seinni kantlykkju) með báðum litum, þ.e. tvöfalda. Þá myndast nokkurs konar 

fléttukantur á jöðrunum. 

En vilji menn hafa ósýnilegan kant er sú aðferð sýnd á þessu myndbandi á Garnstudio.com. 

Hvernig á að prjóna munstur 

Það er í rauninni ákaflega einfalt þegar maður hefur náð því að sléttu lykkjurnar eru þær 
sem birtast á viðkomandi hlið og þær brugðnu eru sléttu aðallykkjurnar á bakhliðinni/hinni 
hliðinni. Borgar sig að hugsa ekkert um brugðnu lykkjurnar nema að hver slétt lykkja á sér 
brugðinn tvíbura í hinum litnum. Lykkjur í munstri og lykkjur í grunnlit eru sléttar, þ.e.a.s. 
maður telur bara sléttu lykkjurnar.  

Hér er sýnt dæmi um einfalt mynstur í tvöföldu prjóni í myndbandi á Garnstudio.com. 

Hvaða einlitt munstur sem er hentar í tvöfalt prjón. Skemmtilegast er að geta haft „litaflekki“ 
hér og þar, þ.e.a.s. að vera ekki bundin(n) af munsturbekkjum eins og í tvíbandaprjóni.  

 
 

  

Tvöfalda prjónið sjálft 

Prjónað er: 

Önnur hver lykkja slétt í öðrum litnum. 

Hin hver lykkja brugðin í hinum litnum. 

Mér finnst þægilegast að hugsa mér að hver slétt lykkja eigi sér ALLTAF 
brugðinn tvíbura í hinum litnum. Svo hugsa ég einungis um sléttu lykkjurnar, 
t.d. þegar ég tel í munstri, brugðni tvíburinn dinglar sjálfkrafa með. 
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Dæmi um munstur til að æfa sig á (miðað við 15 lykkjur og 2 kantlykkjur eins og lýst var fyrst 
í þessu skjali): 

 

 

Athugið að tígullinn er dökkur þar sem bakgrunnur er ljós. Hinum megin á stykkinu er 
tígullinn ljós þar sem bakgrunnur er dökkur. 

Affelling í tvöföldu prjóni 

Myndband á Garnstudio.com sýnir hvernig fellt er af með báðum litum. Affellingin verður þá 
í stíl við uppfitjun í tveimur litum. 

Annað myndband á Garnstudio.com sýnir „ósýnilega affellingu“. Þar er stykkið lykkjað saman 
með nál.  

Sjálf felli ég yfirleitt af í einum lit enda fitja ég yfirleitt upp í einum lit. 
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