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Pils: Fitjið upp (228) 248 (262) 272 (292) 316 L á hringprjón nr. 2½. Prj 5 umf S í 

hring. 

Prj 1 umf B (= brotlína). Skiptið yfir á hringprjón nr. 3 og sléttprjón. Merkið hliðar í 

byrjun og í miðju umf. Prj 2 cm.

Næsta umf: (12) 13 (14) 15 (16) 18 S, 1 Ó S, 1 S, steypið Ó yfir, prj S þar til (14) 15 

(16) 17 (18) 20 L eru eftir að hliðarmerki, 2 S saman, (24) 26 (28) 30 (32) 36 S, 1 Ó S, 

1 S, steypið Ó yfir, prj þar til (14) 15 (16) 17 (18) 20 L eru eftir af umf, 2 S saman, prj S 

út umf = 4 úrt. Takið úr í (11.) 13. (13.) 14. (16) 16. hverri umf alls (7) 7 (8) 8 (8) 9 

sinnum = (200) 220 (230) 240 (260) 280 L. Prj þar til pilsið mælist (24) 27 (31) 35 (38) 

43 cm. Næsta umf: Prj (3 S, 2 S saman) út umf = (160) 176 (184) 192 (208) 224 L. 

Skiptið pilsinu í 2 hluta við merkin = (80) 88 (92) 96 (104) 112 L í hvorum hluta. Prj þá 

hvorn fyrir sig.

Bakstykki: Prj 1 umf S frá réttu, fitjið upp 1 L í byrjun og lok umf (= jaðar-L) en takið 

jafnframt 3 L úr jafnt dreift á umf, í str ½, 1, 4, 6 og 8 ára en í str 2 ára er aukið út um 1 L  

= (79) 87 (95) 95 (103) 111 L. Prj munstur. Prj (2) 2 (3) 3 (3) 3 cm. Fellið af við handveg 

báðum megin, í annarri hvorri umf (4,2,1,1) 4,2,1,1 (4,2,1,1) 4,2,1,1 (4,2,1,1) 

6,3,1,1,1 L = (63) 71 (79) 79 (87) 87 L. Prj þar til handvegur mælist (6) 7 (8) 9 (10) 11 

cm. Fellið þá miðjulykkjuna af fyrir klauf og klárið hvora hlið að öxl fyrir sig = (31) 35 

(39) 39 (43) 43 L. Prj þar til handvegur mælist (9) 10 (11) 12 (13) 14 cm. Fellið (15) 15 

(16) 16 (17) 17 L af þeim megin sem snýr að klaufinni. Prj 1 cm yfir þær (16) 20 (23) 23 

(26) 26 L sem eftir eru. Fellið af. Prj hina hliðina eins nema speglaða. 

Framstykki: Prj eins og bakstykkið þar til handvegur mælist (5) 6 (7) 8 (9) 10 cm. 

Fellið miðjulykkjurnar (17) 17 (19) 19 (21) 21 af við hálsmál og prj hvora hlið fyrir sig. 

Fellið af hálsmegin, í annarri hvorri umf, 2,2,1,1,1 L. Fellið af þær (16) 20 (23) 23 (26) 

26 L sem eftir eru þegar framstykkið er orðið jafnhátt og bakstykkið. Prj hina hliðina á 

sama hátt en speglaða. 

Ermar: Fitjið upp (38) 40 (42) 44 (46) 48 L á sokkaprjóna nr. 2½. Prj 3 cm stroffprj (1 S, 1 B).

Skiptið yfir á sokkaprjóna nr. 3 og prj sléttprjón en aukið jafnt út á umf, upp í (50) 52 (56) 

58 (62) 64 L í fyrstu umf. Aukið út um 1 L hvorum megin við fyrstu L þegar ermin mælist 4 

cm og því næst með tveggja cm millibili alls (8) 9 (10) 11 (12) 13 sinnum = (66) 70 (76) 80 

(86) 90 L. Prj þar til ermin mælist (19) 22 (25) 28 (31) 34 cm. Fellið þá af 6 L undir erminni 

og prj það sem eftir er fram og til baka. Fellið svo af, fyrir ermakúpu, 2 L í byrjun á næstu (4) 

4 (4) 4 (4) 6 umf, síðan 1 L í byrjun næstu (8) 8 (8) 8 (12) 12 umf = (44) 48 (54) 58 (60) 60 

L. Næsta umf: Prj 2 S saman út umf (púffermi). Fellið af. 

Frágangur: Saumið axla- og hliðarsauma. Saumið ermarnar í. Brjótið um brotlínuna á 

pilsinu og saumið faldinn niður á röngunni. 
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