
Bjórvettlingar Dúllumúsarinnar 

Uppskrift eftir Sigríði Hrefnu 

Þorsteinsdóttur „Dúllumús“ 

 

Prjónar nr. 4 ½ og 6 

Heklunál nr. 5 

Garn: Álafoss lopi 100 g 

S/M/L 

 

Þessi vettlingauppskrift er bara klassísk grunnuppskrift af vettlingum. Það er hægt að nota aðra vettlingauppskrift ef þið viljið, til 

að breyta þeim í bjórvettlinga er þeim breytt við þumalinn svo að helmingur lykkjanna er geymdur (það má líka fella þær af ef 

þið viljið ganga þannig frá þeim, annars eru þær bara lykkjaðar saman seinna á sama hátt og er gert undir ermum á 

lopapeysum) og fitjað upp á sama fjölda lykkja og haldið áfram að prjóna þar til það nær utan um dós eða flösku, svo er lykkjað 

saman til að mynda hringinn utan um dósina. A.t.h. að ég fann ekki upp á bjórvettlingunum, þetta er einungis mín útfærsla, ég 

hef aldrei séð neina aðra uppskrift af bjórvettlingum. 

 

Leiðbeiningar: 

Fitjið upp 22/24/26 lykkjur með prjónum nr. 4,5 og prjónið 5-7 cm stroff eftir smekk (vettlingarnir á 

myndinni eru með rúmlega 6 cm stroffi). 

Þegar stroffið er búið skiptið þá yfir á prjóna nr. 6, aukið út um 4 lykkjur alls, fyrstu eftir 3 lykkjur, og svo 

6 lykkjur á milli útaukninga (eða eina á hverjum prjóni ef þið prjónið á sokkaprjóna). Munið að snúa upp 

á lykkjurnar sem þið slóguð upp á í næstu umferð, prjónið alls 10/11/12 umferðir slétt. 

(Litaskipting í vettlingunum á myndinni er: stroff og 3 umferðir slétt með 1. lit (svarbrúnu á mynd), *2 

umf. með 2. lit (hvítt á mynd), 5 umf. með 3. lit (ljósbrúnt á mynd), 2 umf. með 2. lit, 5 umf. með 1. lit*. 

Frá * til * endurtekið þar til lengdinni er náð. Það er sniðugt að nota „jogless stripes“ aðferðina sem 

hægt er að finna t.d. á youtube til að fá rendurnar til að passa betur saman.) 

 

Prjónið 13/14/15 lykkjur á aukaband (líkt og þið væruð að gera 

risastóran þumal), farið svo til baka að byrjun umferðarinnar 

og prjónið ofan á aukabandið, prjónið svo áfram slétt þar til 

vettlingurinn er orðinn 36 cm langur, þið getið líka mátað hann 

við dós eða flösku til að fá hentuga stærð. 



 

Takið upp 26/28/30 lykkjur í hvorri hlið við 

aukabandið og fjarlægið það. Þið getið líka tekið upp 

eina í hvorri hlið til að minnka gatamyndun ef þið 

viljið. Lykkið saman innri kant vettlingsins við efri 

lykkjurnar þar sem aukabandið var, og ytri kant við 

innri lykkjurnar. Núna myndar vettlingurinn hring og 

þú kemur hendinni auðveldlega utan um bjórdós í 

miðju hringsins. 

 

(Upp á litaskiptinguna er best að enda á fyrsta litnum (svarbrúnt á mynd) og lykkja svo saman 

vettlingana með millilitnum (hvíta á mynd) ef þið ætlið að nota sömu aðferð og undir ermum lopapeysa, 

en prjóna eina hvíta umferð svo munstrið passi ef þið ætlið ekki að lykkja saman.) 

 

Til að gera botn (þar sem bjórinn rennur líklegast í gegn, lopi og flest annað garn er sleipt!) er sniðugt að 

nota hekl. Mín aðferð er svona: 

1. Umf: Gerið 3 loftlykkjur, heklið stuðul í aðra hverja 

lykkju á brún gatsins á vettlingnum (24 með 

loftlykkjunum í byrjun). Tengið saman hringinn. 

2. Umf:Gerir 3 loftlykkjur, heklið stuðul í aðra hverja 

lykkju á brún gatsins á vettlingnum (12 með 

loftlykkjunum í byrjun). Tengið saman hringinn. 

 

Dragið garnið gegnum seinustu lykkjuna, klippið frá 

með 15 cm enda og þræðið bandið í gegnum lykkjurnar 

efst á heklinu, herðið að og gangið frá endum.  


