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Ugluvettlingar 

Þarf að geta: Fitjað upp, prjónað á fjóra/fimm prjóna slétt og brugðið, prjóna fléttu, prjóna saman 2 

lykkjur og steypa óprjónaðri lykkju yfir prjónaða. 

Upphaflega uppskriftin heitir Give a Hoot og er eftir Jocelyn Tunney. Hana má nálgast hér: 

http://www.ravelry.com/patterns/library/give-a-hoot 

Garn: Ég notaði Alfa Sandnes garn og fóru ca. 2½ dokka í vettlingana. 

Prjónafesta: Miðað er við að 18 lykkju sléttprjón gefi 10 cm á prjóna nr. 5. Ég notaði heldur fínni 

prjóna, líklega nr. 3, enda prjóna ég laust.  

Stærð: Lítil fullorðinsstærð. 

Útaukning: Prjónaðu slétta lykkju framan í lykkju og brugðna lykkju aftan í sömu lykkju.  

Flétta: Settu tvær lykkjur á hjálparprjón bak við, prjónaðu tvær lykkjur, prjónaðu svo lykkjurnar tvær 

af hjálparprjónunum;  Settu næstu tvær lykkjur á hjálparprjón fyrir framan, prjónaðu tvær lykkjur, 

prjónaðu svo lykkjurnar tvær af hjálparprjóninum. 

 

Aðferð: 

Fitjaðu upp 35 lykkjur og deildu þeim á 

þrjá eða fjóra prjóna. (Mér fannst 

þægilegra að hafa lykkjurnar á þremur 

prjónum, þar af 18 lykkjurnar á 

handarbakinu á einum prjóni.)  

Prjónaðu 24 umferðir stroff. Mælt er 

með því að prjóna stroffið með aðeins 

fínni prjónum en belginn á vettlingnum, 

þ.e. prjónum nr. 4. Í upphaflegu 

uppskriftinni segir að prjóna skuli eina 

slétta og eina brugðna lykkju en ég hafði 

þær tvær og tvær og byrjaði . Að loknu 

stroffi eru prjónaðar 3 sléttar umferðir 

áður en munstur hefst.  
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Ath. Hér er textalýsing munsturs en síðar í skjalinu er munstrið uppteiknað, ég mæli með því að 

fara heldur eftir teiknuðu útgáfunni. Teiknaða munstrið hefst á síðustu umferð í stroffi. Í 

textalýsingunni hér á eftir eru umferðir tölusettar í samræmi við teiknaða munstrið. 

Vinstri vettlingur eftir stroff og eftir þrjár sléttar umferðir, byrjað að prjóna „tungu“ fyrir þumalinn 

í 6. umferð: 

5. umferð: 26 sléttar, 2 brugðnar, 8 sléttar lykkjur. 

6. umferð: 5 sléttar, auka út (með sléttri lykkju 

framan í lykkju og brugðinni lykkju aftan í sömu 

lykkju), 19 sléttar, 4 brugðnar, 7 sléttar (nú eru 

37 lykkjur á prjónunum). 

7. umferð: 6 sléttar, auka út, 18 sléttar, 6 

brugðnar, 6 sléttar (38 lykkjur á prjónunum). 

8. umferð: 7 sléttar, auka út, 17 sléttar, 8 

brugðnar, 5 sléttar (39 lykkjur á prjónunum). 

9. umferð: 8 sl., auka út, 16 sl., 10 br., 4 sl. (40 

l. á prjónunum). 

10. umferð: 9 sl., auka út, 15 sl., 12 br., 3 sl. (41 

l. á prjónunum).  

11. umferð: 10 sl., auka út, 14 sl., 14 br., 2 sl. 

(42 l. á prjónunum). 

12. umferð:  11 sl., auka út, 13 sl., 16 br., 1 sl. (43 l. á prjónunum). 

13. umferð:  12. sl., auka út, 13 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. (44 l. á prjónunum).  

14. umferð:  13 sl., auka út, 13 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. (45 l. á prjónunum). 

15. umferð:  14 sl., auka út, 13 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. (46 l. á prjónunum). 

16. umferð:  15 sl., auka út, 13 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. (47 l. á prjónunum). 

17. umferð:  16 sl., auka út, 13 sl., 4 br., flétta, 4 br., 1 sl. (48 l. á prjónunum). 

Útaukningu hætt. 

18. umferð:  31 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. (48 l. á prjóninum). 

19. umferð:  31 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. 
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Lykkjur fyrir vinstri þumal eru nú geymdar þannig: 

20. umferð: 18 sl., settu næstu 12 lykkjur á nælu, 1 sl., 4 br., 8 sl., 4 

br., 1 sl. Nú eru 36 lykkjur á prjónunum.  

Sjá framhald eftir samsvarandi lýsingu á hægri vettling. 

 

 

Hægri vettlingur eftir stroff og þrjár sléttar umferðir, byrjað að prjóna „tungu“ fyrir þumalinn: 

5. umferð: 26 sléttar, 2 brugðnar, 8 sléttar lykkjur. 

6. umferð:  11 sléttar, auka út (með sléttri lykkju aftan í lykkju og brugðinni lykkju framan í sömu 

lykkju), 13 sléttar, 4 brugðnar, 7 sléttar (nú eru 37 lykkjur á prjónunum). 

7. umferð:  11 sléttar, auka út, 13 sléttar, 6 brugðnar, 6 sléttar (38 lykkjur á prjónunum). 

8. umferð:  11  sléttar, auka út, 13 sléttar, 8 brugðnar, 5 sléttar (39 lykkjur á prjónunum). 

9. umferð:  11 sl., auka út, 13 sl., 10 br., 4 sl. (40 l. á prjónunum). 

10. umferð:  11 sl., auka út, 13 sl., 12 br., 3 sl. (41 l. á prjónunum).  

11. umferð:  11 sl., auka út, 13 sl., 14 br., 2 sl. (42 l. á prjónunum). 

12. umferð:  11 sl., auka út, 13 sl., 16 br., 1 sl. (43 l. á prjónunum). 

13. umferð:  11. sl., auka út, 14 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. (44 l. á prjónunum).  

14. umferð:  11 sl., auka út, 15 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. (45 l. á prjónunum). 

15. umferð:  11 sl., auka út, 16 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. (46 l. á prjónunum). 

16. umferð:  11 sl., auka út, 17 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. (47 l. á prjónunum). 

17. umferð:  11. sl., auka út, 18 sl., 4 br., flétta, 4 br., 1 sl. (48 l. á prjónunum). 

Útaukningu hætt. 

18. umferð:  31 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. (48 l. á prjóninum). 

19. umferð:  31 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. 
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Lykkjur fyrir hægri þumal eru nú geymdar þannig: 

20. umferð: Settu 12 fyrstu lykkjurnar á nælu, 19 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. Nú eru 36 lykkjur á 

prjónunum.  

 

Framhald af bæði vinstri og hægri vettlingi: 

21. - 24. umferð:  19 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. 

25. umferð:   19 sl., 4 br., flétta, 4 br., 1 sl. 

26. - 29. umferð:  19 sl., 4 br., 8 sl., 4 br., 1 sl. 

30. umferð:   19 sl., 4. br., flétta, 4 br., 1 sl. 

31. umferð:   19 sl., 4 br., 2 sl., 4 br., 2 sl., 4 br., 1 sl. 

32. umferð:  19 sl., 4 br., 2 l. prjónaðar slétt saman (gættu þess að fara framan í lykkjuna „að 
aftan“), auka út (báðar l. prjónaðar brugðnar), 1 br., auka út (báðar l. br.), 1 br., steypa (lykkja 
tekin óprjónuð, næsta lykkja prjónuð slétt, óprjónuðu lykkjunni steypt yfir hana), 4 br., 1 sl. 

33.-41. umferð:  19 sl., 16 br., 1 sl. 

 

Úrtaka efst á vettlingi: 

Gættu þess að lykkjum á prjóna sé skipt þannig að 18 lykkjur séu í lófa og 18 lykkjur á handarbaki, 
þ.e. að skilin milli lófa og handarbaks séu rétt. 

42. umferð:  Steypa, 14 sl., 2 l. prjónaðar saman, steypa, 14 sl., 2 l. prjónaðar saman (32 lykkjur 
eru nú á prjónunum). 

43. umferð:  Steypa, 12 sl., 2 l. saman, steypa, 12 sl., 2 l. saman (28 l. á prjónunum). 

44. umferð:  Steypa, 10 sl., prjóna saman, steypa, 10 sl., prjóna saman (24 l. á prjónunum). 

45. umferð:  Steypa, 8 sl., prjóna saman, steypa, 8 sl., prjóna saman (20 l. á prjónunum). 

46. umferð:  Steypa, 6 sl., prjóna saman, steypa, 6 sl., prjóna saman (16 l. á prjónunum). 

47. umferð:  Steypa, 4 sl., prjóna saman, steypa, 4 sl., prjóna saman (12 l. á prjónunum). 

48. umferð:  Steypa, 2 sl., prjóna saman, steypa, 2 sl., prjóna saman (8 l. á prjónunum). 

49. umferð:  Steypa, prjóna saman, steypa, prjóna saman (4 l. á prjónunum). 

50. umferð: Klipptu á garnið og dragðu garnendann gegnum lykkjurnar fjórar, herptu saman og 
dragðu endann ofan í vettlinginn. Gakktu vel frá endanum.  
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Þumall: 

Skiptu lykkjunum 12 sem voru á nælunni jafnt á þrjá prjóna. Prjónaðu 12 l. slétt og taktu upp 2 
lykkjur í greipinni svo ekki myndist gat, prjónaðu þær líka. Nú eru 14 lykkjur á prjónunum. 

Næsta umferð: 10 sl., prjóna saman, prjóna saman. (12 lykkjur eru á prjónunum.) 

Prjónaðu 9 - 10 sléttar umferðir (mældu hvort þumallinn er nógu langur, ath. að úrtakan bætir 
nánast engu við lengdina). 

Úrtaka: 2 lykkjur prjónaðar saman allan hringinn. Þá eru 6 lykkjur eftir á prjónunum. Í næstu umferð 
er þetta endurtekið, þ.e. 2 lykkjur prjónaðar saman. Klipptu á garnið, þræddu garnendann gegnum 
lykkjurnar 3 sem eftir eru, herptu saman og dragðu endann ofan í þumalinn.  

 

Frágangur:  

Gakktu vel frá öllum endum, saumaðu tvær litlar tölur sem augu uglunnar á hvorum vettlingi, þvoðu 
vettlingana og leggðu þá slétta til þerris á handklæði. Það getur þurft að spenna þá út með 
títuprjónum því þeir herpast svolítið við flétturnar í uglunum.  
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