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Stærðir: 0-3 mánaða (6-9 mánaða) 1 árs (1 ½ - 2 ára).

Garntegund og magn: T.d. Dale baby ull, Lanett, Sisu, Yaku, 
Alpakka Silke, eða annað garn að sambærilegum grófleika. 
Prjónfesta áætluð u.þ.b. 27 lykkjur pr. 10 cm, slétt prjón á  
prjóna nr. 3. Einnig hægt að nota Kambgarn og sömu prjóna-
stærð en þá má gera ráð fyrir að húfan verði örlítið stærri.  
Ein dokka dugar í húfuna í öllum stærðum (50 g).

Neistahúfan

LITLIR HATTAR, STÓR HJÖRTU

NEISTAHÚFA HANDA 
NÝBURUM
Sú hefð er að myndast í árlegri Vitundarviku Neistans dagana  
7.-14. febrúar að færa öllum börnum sem fæðast á Íslandi 
einhvern þessara daga að gjöf fallegar rauðar húfur sem 
prjónaðar eru af dugnaðarforkum í prjónasamfélaginu okkar. 
Í febrúar síðastliðnum voru húfurnar 70 talsins sem fóru um  
land allt en það eru ljósmæður nýburanna sem annast 
afhendinguna á hverjum stað. Fyrir áhugasama prjónara 
sem langar að bætast í hópinn birtum við hér uppskriftina 
af húfunni. Höfundur uppskriftarinnar er Margrét Harpa 
Garðarsdóttir.

Prjónar: 40 cm hringprjónn nr. 3 og sokkaprjónar nr. 3, 
þegar lykkjum tekur að fækka, eða 80 cm hringprjónn með 
„magic loop“ aðferðinni. Kaðlaprjónn/aukaprjónn nr. 3 (eða  
svipuð stærð).

Aðferð: Húfan er prjónuð í hring og byggist á tveimur 
mismunandi umferðum sem prjónaðar eru til skiptis frá stroffi. 
Athugið að miðjan að framan (kaðallinn) er prjónuð samkvæmt 
munsturteikningu, allar umferðir. 

HÚFA:
Fitjið upp 108 (120) 126 (132) lykkjur laust á hringprjón  
nr. 3, tengið í hring og prjónið 4 (4) 5 (5) umferðir stroff (ein 
slétt og ein brugðin lykkja til skiptis). Ath. Byrjið umferðina á 
brugðinni lykkju í öllum stærðum – nema í stærð 1 árs, byrjið 
þá umferðina á sléttri lykkju. Þegar stroffi lýkur prjónið þá 
næstu umferðir þannig:

1. umferð: Prjónið 50 (56) 59 (62) lykkjur slétt. Prjónið nú 
munstur / kaðal að framan, sjá munsturteikningu. Prjónið  
49 (55) 58 (61) lykkjur slétt.

2. umferð: Prjónið 1 lykkju slétt, aukið út um eina lykkju til 
vinstri (M1L), prjónið 17 (19) 20 (21) lykkjur slétt, prjónið 
þrjár lykkjur slétt saman (3DD), prjónið 17 (19) 20 (21) lykkjur 
slétt, aukið út um eina lykkju til hægri (M1R), prjónið eina 
lykkju slétt, aukið út um eina lykkju til vinstri (M1L), prjónið 
9 (11) 12 (13) lykkjur slétt, prjónið tvær lykkjur slétt saman 
til hægri (kantlykkja). Prjónið nú munstur / kaðal að framan, 
sjá munsturteikningu. Takið eina lykkju óprjónaða með því 
að fara í lykkjuna að framan og takið næstu lykkju óprjónaða 
en farið í lykkjuna að aftan og prjónið svo báðar óprjónuðu 
lykkjurnar slétt saman (kantlykkja) (ath. gott að toga aðeins í 
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Þessar sex umferðir eru 
endurteknar alla leið 
upp kollinn.

Þrjár lykkjur settar óprjónaðar á 
kaðlaprjón, lagður fyrir framan, þrjár 
lykkjur prjónaðar slétt, ein lykkja 
prjónuð brugðin (ný miðjulykkja), 
þrjár lykkjur á kaðlaprjóni prjónaðar 
slétt upp á aðalprjón.

Byrja hér

SKÝRINGAR MEÐ PRJÓNI
Auka út um eina lykkju til vinstri (M1L) og hægri (M1R): 
Bandinu á milli tveggja lykkja er brugðið upp á prjóninn, 
lykkjunni snúið (til þess að ekki myndist gat) og slétt lykkja 
prjónuð í lykkjuna sem verður til. Þessi aðferð er kölluð „Make 
one“, og er skammstöfuð M1, en hún skiptist svo í M1L og M1R 
(L = left (vinstri) og R= right (hægri)). Með því að prjóna M1L 
og M1R til skiptis skv. uppskrift, liggja útauknu lykkjurnar 
betur í sitt hvora áttina (til hægri og til vinstri), þ.e. „speglast“  
út frá lykkjunni sem er prjónuð slétt á milli þeirra. Munurinn 
felst í því að í M1L er farið í bandið á milli að framan með 
vinstri prjón og prjónað í lykkjuna (sem myndast þegar er snúið 
upp á bandið) aftan frá með hægri prjón, en í M1R er farið í 
bandið á milli að aftan með vinstri prjón og prjónað í lykkjuna 
(sem myndast þegar er snúið upp á bandið) að framan. Það má 
kynna sér aðferðir á YouTube, t.d. með því að skrifa: „Make  
one knit stitch“ ásamt skammtöfuninni í leitarstrenginn. 

Þrjár lykkjur prjónaðar slétt saman (3DD): Hér er um að 
ræða svokallaða „double decrease“ aðferð, sem er þannig: 
Takið tvær lykkjur óprjónaðar af prjóninum sem er í vinstri 
hendi upp á prjóninn sem í hægri hendi, eins og eigi að prjóna 
þær saman, prjónið næstu lykkju slétt og steypið óprjónuðu 
lykkjunum tveimur yfir prjónuðu lykkjuna. Með þessari aðferð 
myndast örlítið uppleypt bein lína af sléttum lykkjum sem 
ganga upp allan kollinn. Þessi aðferð er gjarnan skammstöfuð  
„SL2tog, K1, P2SSO“, en til þæginda er hér notast við 
skammstöfunina 3DD í þessari uppskrift. Það má kynna sér 
aðferðina á YouTube, t.d. með því að skrifa: „How to knit  
double decrease“ í leitarstrenginn.

á eftir. Slítið bandið frá, dragið bandið í gegnum lykkjurnar 
þrjár og herðið að.

Frágangur: Gangið frá endum, skolið og leggið til þerris.

MUNSTUR / KAÐALL AÐ FRAMAN:

bandið og prjóna þessa lykkju svolítið fast í öllum umferðum, 
annars kann hún og næsta lykkja á undan að verða lausar í sér), 
prjónið 9 (11) 12 (13) lykkjur slétt, aukið út um eina lykkju 
til hægri (M1R), prjónið eina lykkju slétt, aukið út um eina 
lykkju til vinstri (M1L), prjónið 17 (19) 20 (21) lykkjur slétt, 
prjónið þrjár lykkjur slétt saman (3DD), prjónið 17 (19) 20 (21)  
lykkjur slétt, aukið út um eina lykkju til hægri (M1R).

Endurtakið framangreindar tvær umferðir til skiptis alls  
14 (16) 17 (18) sinnum, þ.e. 28 (32) 34 (36) umferðir, eða þar til 
húfan mælist frá uppfitjun (mælt við kollvik þar sem útaukning 
fer fram) u.þ.b. 8-8,5 (9–9,5) 10,5-11 (11–11,5) cm. Eftir  
atvikum hættið áður eða endurtakið áfram framangreindar 
tvær umferðir svo réttri lengd verði náð. Hér lýkur útaukningu 
(M1L/M1R) en áfram skal tekið úr í annarri hverri umferð 
(þ.e. prjónið 3DD á tveimur stöðum og fækkað um eina lykkju 
beggja vegna munsturs (kantlykkjur), sbr. 2. umferð, auk  
þess sem áfram skal prjóna eftir munsturteikningu að framan. 
Þannig fækkar lykkjunum alltaf um 6 lykkjur hér eftir í  
annarri hverri umferð og lykkjufjöldinn, eins og hann er  
gefinn upp í 1. og 2. umferð hér að framan, riðlast og verða 
stöðugt færri lykkjur á milli þess sem lykkjur eru teknar  
saman. Prjónið áfram með þessum hætti þar til 24 lykkjur 
eru eftir á prjóninum (allar stærðir). Prjónið eina umferð 
slétt en samkvæmt munsturteikningu yfir munsturlykkjur að  
framan. Prjónið næstu umferð þannig: Prjónið 4 lykkjur slétt, 
prjónið 3DD, prjónið eina lykkju slétt, prjónið munstur/
kaðal að framan, sjá munsturteikningu, prjónið eina lykkju 
slétt, prjónið 3DD, prjónið 3 lykkjur slétt. Nú eru eftir á 
prjóninum 20 lykkjur. Prjónið eina umferð slétt en samkvæmt 
munsturteikningu yfir munsturlykkjur að framan. Prjónið  
tvær og tvær lykkjur saman út umferð, líka yfir munstur- 
lykkjur. Slítið bandið frá, dragið bandið í gegnum lykkjurnar  
sem eru eftir og herðið að. 

Ath. ef áhugi er á því að sleppa „álfahúfuútlitinu“ á kolli húfunnar 
og hafa hann hefðbundinn, t.d. ef á að setja dúsk á húfuna, er 
ráðlagt að fækka lykkjum með sömu aðferð og áður hefur verið  
lýst, en aðeins þar til 36 lykkjur eru eftir á prjóninum (í staðinn 
fyrir 24 lykkjur). Prjónið þá tvær og tvær lykkjur saman út umferð 
(líka yfir munsturlykkjur), slítið bandið frá, dragið bandið í gegnum 
lykkjurnar sem eru eftir og herðið að. 

Prjónið snúru á horn eyrnaleppa beggja vegna, þannig: Takið 
upp þrjár lykkjur í uppfitinu. Prjónið allar lykkjurnar slétt, 
*ýtið prjónuðu lykkjunum frá vinstri enda prjónsins yfir á  
hægri enda prjónsins og prjónið allar lykkjurnar slétt* Endur-
takið *-* þar til snúran mælist u.þ.b. 30 cm. Ath. að mikilvægt 
er að toga örlítið í bandið þegar fyrsta lykkja hverrar umferðar 
er prjónuð, til þess að koma í veg fyrir að bandið verði of laust 
milli síðustu lykkju umferðar og fyrstu lykkju næstu umferðar 


