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ÚTDRÁTTUR 
Íslendingar hafa prjónað úr ull af íslensku sauðkindinni í mörg hundruð ár og hefðin 

er í dag sterk og lifandi. Þessi alþýðuhefð hefur lærst mann fram af manni allt frá því 

að Íslendingar lærðu fyrst að prjóna til okkar daga. Íslenska ullin skipar þannig 

sérstakan sess í sögu þjóðarinnar, handverkslega, menningarlega, sagnfræðilega, og 

sem stór partur af útflutningssögu þjóðarinnar. 

 Með þessari rannsókn er ætlunin að varpa ljósi á handprjón í upphafi 21. 

aldarinnar og leita svara við því hvaða áhrif samfélagsmiðlar hafa á þróun 

prjónahefðarinnar og íslenskrar prjónamenningar. Til að skoða prjón á 

samfélagsmiðlum voru tekin viðtöl og viðmælendur beðnir um að lýsa þætti 

samfélagsmiðla við þróun handprjóns annars vegar og hvernig þeir sjá fyrir sér að 

handprjón eigi eftir að þróast áfram á 21. öldinni. Til þess að svara þessum 

spurningum voru tekin hálfopin eigindleg viðtöl við 10 prjónakonur. Byrjað var á því 

að spyrja þær út í persónuleg tengsl þeirra við prjónaskap, hvenær þær lærðu að 

prjóna, hver kenndi þeim, hvers vegna þær prjóna í dag og hvað ræður því hvað þær 

prjóna. Einnig var rætt um kynjaskiptinguna í handprjónafaginu og viðhorf til 

handprjónafólks á Íslandi. Rætt var um þátt Internetsins og samfélagsmiðla í 

handprjónaheiminum í dag og í lokin var spáð fyrir um hvernig handprjónaheimurinn 

muni halda áfram að þróast áfram á 21. öldinni. 

 Leitast var, með öðrum orðum, við að skoða handprjón á Íslandi í 

menningarlegu og sögulegu samhengi og skoða hvort og hvernig prjónamenningin er 

að breytast með tilkomu Internetsins og aukinnar hnattvæðingar. Niðurstöður benda 

til þess að áhrif Internetsins og samfélagsmiðla séu umtalsverð og fjöldi þeirra sem 

nýta sér þessa miðla virðist enn vera að aukast. Prjón virðist í auknum mæli vera 

orðið félagslegt fyrirbæri og hafa færst frá því að prjónað var inni á heimilum fólks 

bak við luktar dyr yfir í það að verða viðurkenndara og opnara öllum. Áhuginn hjá 

þeim sem prjóna mikið virðist einnig aukast hratt í samræmi við aukna notkun 

Internetsins og samfélagsmiðla og aukinn tíma sem eytt er í áhugamálið. 

 

 

Lykilorð: prjón, handprjón, menning, handverk, útflutningur, samfélagsmiðlar, 21. 

öldin. 
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ABSTRACT 
Icelanders have a long tradition of knitting with the Icelandic wool and the tradition 

has been a part of the Icelandic nation for hundreds of years, it  is still as strong and 

present today. This folk tradition has evolved from generation to generation ever since 

Icelanders first learned how to knit. The Icelandic wool has a special place in the 

history of the country, regarding craftsmanship, culturally, historically and as a large 

part of the nation’s exporting history. 

This research is meant to shed a light on what hand-knitting in the 21st 

Century is all about and to find out how much effect the social media has had on the 

knitting tradition and its effect on Icelandic knitting culture. In order to obtain 

information about the social media aspect several interviews were taken with 

numerous interlocutors that were asked to explain how the social media aspect of 

knitting has evolved, and how they imagine the development will take place 

throughout the 21st century.  In order to answer these question ten female knitters 

were interviewed in a semi-open qualitative fashion. In the beginning they were asked 

questions about their personal connection to knitting, where they learned how to knit, 

who taught them how to knit, why they are knitting today and what sparks their need 

to knit. The gender aspect was also mentioned in the world of knitting, and the 

general view of that aspect among knitters in Iceland. How much effect the internet 

and social media have on the world of hand-knitting has also been addressed, and 

finally the idea of how the future of hand-knitting would continue to evolve 

throughout the 21st century. 

In other words, the main aspect was to take a closer look at how strong of a 

connection hand-knitting in Iceland has on the historical and cultural connection and 

how the knitting culture has changes by the appearance of the internet and increased 

globalization. Preliminary results seem to reveal that the effect of the Internet and 

social media are quite significant and that the large number of people that are taking 

advantage of the media is increasing. Knitting appears to have become a social 

phenomenon, knitting has transferred from being a personal in-house activity that was 

not to be shared outside those walls into an open and socially acknowledged activity. 

The amount of enthusiastic knitters and beginners alike seem to be growing 

significantly and that can be linked to increased use of the internet and social media, 

as well as spending a great amount of time on ones hobby. 
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ÞAKKIR 
Fyrstu drög að meistararitgerð um Prjón á samfélagsmiðlum í upphafi 21. aldarinnar 

voru unnin mánuðina janúar til apríl 2015. Þráðurinn var tekinn upp aftur í ágúst sama 

ár og ritgerðinni lokið þá um haustið. 

 Leiðbeinanda mínum þakka ég kærlega fyrir góða samvinnu, vel ígrundaða en 

jákvæða gagnrýni og góðar faglegar ábendingar. Viðmælendur mínir fá allra bestu 

þakkir fyrir viðtölin sem voru heiðarleg, fagleg og fræðandi en mikill samhljómur var 

í þessum viðtölum og ástríðan fyrir faginu leyndi sér aldrei. Öðrum sem réttu mér 

hjálparhönd og greiddu götu mína á margvíslegan hátt, komu með ábendingar eða 

hvöttu mig áfram sendi ég þakkir og kærleikskveðjur. Þeir sem hafa gefið sér tíma til 

þess að ræða við mig um rannsóknina og prjónaskap almennt, bæði í raunheimum og 

netheimum, þakka ég einnig kærlega. 

 Mig langar sérstaklega að þakka öllum þeim frábæru meistarnemum á Bifröst 

sem á óeigingjarnan hátt studdu mig og hvöttu bæði á Bifröst en þó sérstaklega á 

samfélagsmiðlinum Facebook við vinnu mína að meistararitgerðinni. Þessi 

jafningjastuðningur var ómetanlegur og afar lærdómsríkur. 

 Eiginmanni mínum og sonum þakka ég þolinmæðina síðustu tvo áratugi hvað 

varðar garn og prjóna um allt hús en stór hluti frítíma míns hefur alla tíð snúist um 

textílvinnu. Foreldrar mínir eiga þakkir skildar fyrir það að hafa ávallt stutt mig í allri 

minni textílvinnu og annarri skapandi vinnu alveg frá því ég var lítil stelpa, en 

hvorugt þeirra prjónar.  
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1. INNGANGUR 
 

1.1. LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 
Í þessum kafla verður farið yfir lýsingu á viðfangsefni rannsóknarinnar. Farið verður 

yfir sögulegan bakgrunn til þess að færa rök fyrir vali á viðfangsefni. Megintilgangi 

rannsóknarinnar verður lýst í stuttu máli og farið yfir helstu atriði hvað 

rannsóknarmarkmiðin varðar. Rannsóknarspurningar verða kynntar og aðferðafræði 

rannsóknarinnar verður útskýrð. Að lokum verður uppbygging ritgerðarinnar útlistuð. 

 Að mati rannsakanda er handprjónaskapur mikilvægur hluti af 

menningararfleifð og sögu Íslendinga og lifir enn góðu lífi á 21. öldinni. Þessi aðferð 

við að breyta ull í fat hefur í megindráttum haldist nær óbreytt frá upphafi, og öldum 

saman var ullin okkar aðalhráefni til klæðagerðar og hélt bókstaflega í okkur lífinu 

(Ásdís Jóelsdóttir, 2009).  

Íslendingar lærðu líklegast að prjóna á 15. eða 16. öld. Þessa iðju námu þeir af 

Evrópubúum en ekki er vitað nákvæmlega hvaðan þeir komu eða hverjir þeir voru en 

talið er líklegt að þeir hafi komið frá Þýskalandi, Englandi eða Hollandi (Nargi, 

2011). Prjónaskapur varð snemma 

mjög vinsæll og breiddist fljótt út um 

allt land og inn á öll heimili. 

Samkvæmt heimildum voru árið 

1582 prjónaðir sokkar notaðir til þess 

að greiða landeiganda leigu á 

norðanverðu landinu (Elsa E. 

Guðjónsson, 1979). Þetta gefur okkur 

vísbendingu um að prjón hafi þá 

þegar verið orðið útbreitt. Prjónles 

varð vinsæl útflutningsvara frá 17.  

öld og fram á 19. öld og landsmenn 

kepptust við að prjóna, jafnt konur 

og karlar á öllum aldri (Elsa E. 

Guðjónsson, 2011). 

Mynd 1. Ólafur gossari Jónsson situr á 

tröppum fyrir utan hús og prjónar 

(Sarpur, 1900-1907). 



Handprjón	  á	  samfélagsmiðlum	  í	  upphafi	  21.	  aldarinnar
	  

	  	  
11	  

	  

 Þessar miklu vinsældir prjónlesins má skýra með því að það er mun 

auðveldara að prjóna flíkur en að nota aðrar aðferðir eins og t.d. að vefa í 

kljásteinavefstöðum sem notaðir voru á Íslandi fyrr á öldum. Þegar búið var að vefa 

átti eftir að sníða og sauma fatnað úr efninu og þetta var erfið vinna. Einnig er hægt 

að taka prjónaskapinn með sér út um allt og jafnvel prjóna gangandi og við aðra 

vinnu. Allir gátu tekið þátt í prjónaskapnum og af nauðsyn var keppst um að prjóna 

sem allra mest (Ásdís Jóelsdóttir, 2009). 

 Í tímaritinu Hlín frá árinu 1939, áður en íslenska lopapeysan hóf 

frægðargöngu sína var eftirfarandi skrifað um prjónaskap forfeðra okkar. 

 

Eftir að prjónaskapur fór að tíðkast hjer á landi, sem ekki hefir verið fyr en löngu eftir 

landnámstíð, því vetlingar og hosur, sem hafa fundist í jörðu, er alt ofið, minkaði 

vefnaðurinn nokkuð, því þá var farið að prjóna ýmislegt til fatnaðar og þótti það 

liprara í notkun. Prjónuðu menn þá í höndunum mikið af utanyfirfötum: Peysur, bæði 

karla og kvenna, pils, buxur, húfur, hyrnur, milliföt ýmiskonar, ábreiður, jafnvel 

pokar til að bera í voru prjónaðir, svo og ógrynnin öll til útflutnings. Þá þurfti að nota 

tímann vel, enda er þess getið, að menn stóðu yfir fje prjónandi, og bæði konur og 

karlar gengu prjónandi milli bæja eða þegar hugað var að skepnum (Halldóra 

Bjarnadóttir, 1939, bls. 66). 

 

Afar lítið hefur varðveist af gömlu prjónlesi. Allt var líklega gjörnýtt og 

vistvæn ullin eyðist fljótt í náttúrunni. Elsta prjónles sem fundist hefur á Íslandi er 

líklega frá fyrri hluta 16. aldar (Elsa E. Guðjónsson, 1985). 

 Lítið er til af heimildum um prjónaskap á Íslandi miðað við það hversu 

útbreidd iðjan var og hversu stór hluti prjónles var af verðmætasköpun þjóðarinnar. 

Einnig er erfitt að afla sér heimilda um uppskriftir og um það hvernig uppskriftir 

gengu manna á milli. Voru þær skrifaðar upp að einhverju leyti eða lærði fólk 

einungis hvert af öðru? Prjónaskapur þótti ekki merkilegur og af því að allir kunnu að 

prjóna. Hann þótti sjálfsagður og hversdagslegur og ekki til að hreykja sér af. Þegar 

það er sagt ber að hafa í huga að öll þessi ull og ullarvinnsla helt bókstaflega lífinu í 

fátæklingunum á Íslandi. Íslenska ullin og prjónaskapurinn er mikilvægur hluti af 

sögu íslensku þjóðarinnar, menningarsögu okkar, og tími til kominn að mati höfundar 

að handverkinu og sögu þess sé gert hærra undir höfði. 

 Megintilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á prjónaskap á Íslandi á 

líðandi stund, notkun samfélagsmiðla meðal prjónafólks, og örar breytingar í faginu af 
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þeim sökum. Saga prjónahefðarinnar verður skoðuð og sett í samhengi við aðferðirnar 

sem við notum í dag. Þróun prjóns frá því að við lærðum að prjóna til okkar daga 

verður einnig skoðuð; annars vegar mikilvægi handprjóns sem atvinnugreinar og 

útflutningur á prjónlesi fyrr á öldum og hins vegar prjónaðar flíkur sem Íslendingar 

notuðu sjálfir. Reynt verður að gera grein fyrir áhöldum og aðferðum sem notaðar 

voru við handprjón fyrr á tímum og setja þær í samhengi við aðferðir og áhöld sem 

við notum í dag. Aðaláherslan verður þó lögð á að skoða hvernig handprjónafólk 

notar samfélagsmiðla sér til skemmtunar og aðstoðar í byrjun 21. aldarinnar og 

hugsanlegar breytingar á prjónafaginu og menningunni í faginu vegna þess. Að lokum 

verður gerð tilraun til þess að spá fyrir um framhaldið í ljósi niðurstaðnanna. 

 

Mynd 2. Prjónagúrúinn Stephen West sem hefur heimsótt Ísland margoft (Heimild: 

ysolda.com). 
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1.2.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 
Rannsóknarspurningar þessa verkefnis eru eftirfarandi:  

• Hvernig er hægt að lýsa þætti samfélagsmiðla og notkun veraldarvefsins 

við þróun prjóns?  

• Hvaða áhrif hafa samfélagsmiðlar á þróunina á Íslandi og hefur 

menningin í kringum prjón breyst síðan prjónafólk fór að nota 

samfélagsmiðla á 21. öldinni? 

 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á áhrif samfélagsmiðla á prjónaskap á 

21. öldinni í samhengi við menningarlega sögu handprjóns. Saga prjóns á Íslandi frá 

upphafi var skoðuð og þróun greinarinnar til þess tíma þegar prjónavörur urðu helsta 

útflutningsvara Íslendinga og allt til líðandi stundar. Aðferðir fyrri tíma voru einnig 

bornar saman við aðferðir prjónafólks á líðandi stundu. 

 Tíminn líður hratt og nýjungar í greininni eru miklar þrátt fyrir að 

prjónaaðferðinar sjálfar séu vafalítið keimlíkar því sem þær voru fyrir mörg hundruð 

árum. Mikilvægt er að halda sögunni til haga, einnig sögu og örum breytingum 

líðandi stundar. 

Rannsakað var hvernig prjónafólk nýtir samfélagsmiðla í vinnu við fagið eða 

áhugamálið prjón og hvort þessir miðlar hafi einhver áhrif á útbreiðslu og vinsældir 

prjóns á Íslandi. Ef viðmælendur telja að miðlarnir hafi einhver áhrif verður reynt að 

skoða hvers eðlis áhrifin eru og hvert þau munu hugsanlega leiða okkur. 

 Þátttakendur rannsóknarinnar voru einstaklingar úr handprjónaheiminum, fólk 

sem notar  samfélagsmiðla og hægt var að ná sambandi við þar. 

 

1.3.  FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR  
 

Að prjóna á sér djúpar rætur með þjóðinni. Áður fyrr var prjónaskapur hversdagsleg iðja 

þegar framleiddir voru nytjahlutir til heimilisnota og allir sem vettlingi gátu valdið tóku 

þátt í þeirri vinnu. Í dag eru breyttir tímar og prjón er ekki síður tækni sem notuð er til 

þess að skapa list (Gréta Sörensen, 2013, bls. 7). 

 

Kynnt verður stuttlega það sem vitað er um uppruna prjóns í heiminum og svo það 

sem vitað er um uppruna og þróun prjóns á Íslandi.  
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 Útflutningur á prjónlesi var um tíma mjög mikill á Íslandi og prjónaskapur 

verulegur. Til eru heimildir um magn og umfang þessa útflutnings en upplýsingar um 

hvernig prjónavörurnar litu út eru takmarkaðar og mjög lítið hefur varðveist.  

Gerð verður grein fyrir helstu aðferðum og hráefnum við prjón á Íslandi, þá 

aðallega ull af íslenska fénu og handprjónum. 

 Helstu fræðimenn Íslendinga í textílhandverki, þar með talið prjónaskap eru 

Elsa E. Guðjónsson sem var okkar helsti fræðimaður á því sviði og Halldóra 

Bjarnadóttir kvenskörungur. Stuðst verður að einhverju leyti við þeirra skrif, en einnig 

við nýjar rannsóknir Ásdísar Jóelsdóttur lektors við Háskóla Íslands sem verður að 

teljast meðal okkar helstu sérfræðinga í fatagerð á Íslandi. 

 Að lokum verður gerð grein fyrir helstu tækniframförum og byltingum í sögu 

prjóns á Íslandi og endað á umfjöllun um nýja nálgun í prjóni á 21. öldinni. Gerð 

verður grein fyrir helstu samfélagsmiðlum handprjónafólks á Íslandi og notkun þeirra. 

 

1.4. KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 
Prjón er menningarleg og félagsleg iðja þannig að megináhersla rannsóknarinnar var á 

eigindlegar aðferðir þar sem hugmyndafræði feminískra rannsókna var höfð að 

leiðarljósi. 

 Aðaláhersla rannsóknarinnar var á hálfopin viðtöl við fólk sem prjónar mikið og 

nýtir sér samfélagsmiðla tengda prjóni. Byrjað var á að taka þrjú viðtöl og út frá þeim 

var ætlunin að notast við snjóboltaúrtak. Snjóboltaúrtak er þegar tekið er viðtal við 

einstakling sem vísar á annan einstakling/einstaklinga sem tekið er viðtal við og svo 

koll af kolli. Þannig þróast rannsóknin eins og snjóbolti sem rúllar áfram (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 123-124). Að þessum þremur viðtölum loknum ákvað 

rannsakandi að notast ekki við snjóboltaúrtak en taka viðtöl við valda einstaklinga 

sem eru þekktir í prjónaheiminum á Íslandi, og nýta sér veraldarvefinn og 

mismunandi samfélagsmiðla við prjónaskapinn. Hægt er að kalla þessi viðtöl 

sérfræðingaviðtöl og úrtakið tilgangsúrtak. Tilgangsúrtak er eitt aðaleinkenni 

eigindlegra rannsókna en þá eru viðmælendur valdir eftir því sem hentar rannsókninni 

best, gjarnan viðmælendur með mikla þekkingu á viðfangsefninu, eða sérfræðingar 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 123-124). 

Gert var ráð fyrir að rannsóknin gæti tekið óvænta stefnu og að viðmælendur gætu 

bent rannsakanda á gögn, myndir og viðmælendur sem hann hafði ekki séð fyrir. 

Fjöldi viðmælenda var ekki ákveðinn fyrirfram en viðtölum var lokið þegar ákveðin 
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mettun var komin í svörin, þ.e.a.s þegar að nýjar upplýsingar komu ekki lengur fram 

en þannig var mettun gagna náð. 

 

1.5. RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 
Prjónaskapur ýmiss konar og útflutningur á ull og ullarafurðum er stór og lifandi 

þáttur af menningararfi Íslendinga og mikilvægur hluti af útflutnings- og 

menningarsögu þjóðarinnar. Á tímabili var aðalútflutningsvara Íslendinga prjónles, 

aðallega sokkar og vettlingar. Erfitt er að lesa sér til um hvernig  prjónlesið leit út, þó 

aðallega peysurnar, þ.e.a.s. mynstur, snið, garn og prjónaaðferðir. Þessi kafli sögunnar 

er að einhverju leyti óljós og peysurnar flestar glataðar. Hefðin hefur þó alltaf haldist 

lifandi og aðferðirnir lærðust mann frá manni allt til þessa tíma. Nú eru 

undirstöðuatriði prjónaskapar kennd í grunnskólum en í mörg hundruð ár lærðu börn 

að prjóna heima hjá sér. 

 Nú lifum við á nýrri öld þar sem tækniframfarir eru örar og fólk lærir á nýjan 

og áður óþekktan hátt. Prjón á samfélagsmiðlum er tiltölulega nýtt fyrirbæri en enginn 

veit hvert það á eftir að leiða okkur og hvaða áhrif þessar tækniframfarir eiga eftir að 

hafa á handverkið. Prjónamenning er jafnt og önnur menning lifandi fyrirbæri sem er 

stöðugt breytingum háð. 

  Prjónaskapur nýtur nú sívaxandi vinsælda sem tómstundaiðja og nýjar 

internetsíður tileinkaðar faginu sprettta upp eins og gorkúlur. Við stöndum á 

tímamótum hvað varðar möguleika á kennslu, námi og miðlun í prjóni og 

prjónahönnun. Mikilvægt er að við gerum okkur grein fyrir því hvort þessi bylting, ef 

svo má að orði komast, hefur einhver áhrif á handverkshefðina og handverksþróunina 

og ef svo er, hvers konar áhrif. 

Erfitt er að skilgreina nákvæmlega hvað menning er en almenn skilgreining er 

sú að menning sé allt sem menn aðhafast og læra hver af öðrum. Að mati höfundar er 

öll menning, þar með talin prjónamenning, dínamísk, hún stendur aldrei kyrr og er á 

sífelldri hreyfingu.  Menning er alls staðar þar sem menn eru, hún skapar okkur, 

breytir okkur og knýr okkur til framfara.  Menning og menningararfurinn er 

undirstaðan sem við byggjum framtíðina á, og höfundi finnst mikilvægt að halda 

breytingum líðandi stundar til haga. 
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1.6. UPPBYGGING RITGERÐAR 
Ritgerðin skiptist í 5 meginkafla auk efnisyfirlits, heimildaskrár, myndaskrár og 

viðauka.  

 Í fyrsta kafla er viðfangsefni rannsóknarinnar, rannsóknarspurningar og 

rannsóknarmarkmið kynnt. Fræðileg nálgun verður útlistuð ásamt aðferðafræði 

rannsóknarinnar og auk þess verður val á viðfangsefni rökstutt. Uppbygging ritgerðar 

sem einmitt er þessi kafli er í lok fyrsta kafla. 

 Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Í kafla 2.1. 

og 2.2. er fjallað um uppruna prjóns og ritaðar heimildir um prjón á Íslandi. Kafli 2.3. 

fjallar um aðferðir og hráefni og kafli 2.4. kemur inn á prjónaskap sem heimilisiðnað 

á Íslandi. Útflutningur á prjóni er svo efni kafla 2.5. Kaflar 2.6., 2.7., 2.8. og 2.9. fjalla 

um nútímavæðingu og nýjar áherslur í handprjóni á Íslandi. Kafli 2.10. hefur að 

geyma umfjöllun um prjónaskap í íslenskum bókmenntum, bæði bókum fyrir börn og 

fullorðna. Í síðustu köflunum 2.11. og 2.12. er svo fjallað um andlegar og félagslegar 

hliðar á prjónaskap og hvaða áhrif prjón getur haft á okkur fyrir utan afurðina. 

 Þriðji kafli hefur að geyma aðferðafræði rannsóknarinnar. Í kafla 3.1. og 3.2. 

eru þátttakendur rannsóknarinnar kynntir, hönnun á rannsókninni og lýsing á 

rannsóknaraðferðum sem valdar voru með kostum og göllum í kafla 3.3. Til 

umfjöllunar í kafla 3.4. og 3.5. er framkvæmd rannsóknar og strax í framhaldi er 

greining gagna útskýrð ásamt réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Efni kafla 

3.6. er svo staða rannsakanda og siðferðileg álitaefni. 

 Kafli fjögur er niðurstöðukafli sem skipt er í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er farið 

yfir niðurstöður úr eigindlegum viðtölum og í seinni kaflanum er vinsæl netsíða 

prjónafólks skoðuð með það markmið að gera grein fyrir mikilvægi hennar og 

umfangi. 

 Í kafla fimm eru umræður um niðurstöðurnar og ályktanir dregnar í framhaldi. 

Í lok kaflans eru hugsanlegar hugmyndir að frekari rannsóknum og verkefnum 

reifaðar. 
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 
	  
Í þessum kafla verður farið yfir það sem vitað er um uppruna handprjóns í heiminum 

og það hve lítið hefur í raun varðveist af prjónlesi og heimildum um það framan af. 

Fjallað verður stuttlega um ritaðar heimildir um prjón á Íslandi sem ekki eru mjög 

margar. Sér kafli er um aðferðir og hráefni sem notuð voru á Íslandi við prjónaskap 

frá upphafi sem og íslenskan heimilisiðnað. Útflutningur á prjónavörum var mikill um 

tíma og fjallað verður um helstu heimildir hvað það varðar. Þá verður umfjöllun um 

tæknibyltingar hvað varðar prjónaskap og nútímavæðingu hvers tíma eins og íslensku 

lopapeysuna um 1950, og nú síðast tölvurnar, Internetið og samfélagsmiðlana. Einnig 

verður umfjöllun um prjónaskap í íslenskum fullorðins- og barnabókmenntum og í 

lokin verður fjallað um andlegar og félagslegar hliðar á handprjóni. 

 

2.1. UPPRUNI PRJÓNS OG VARÐVEISLA 
Uppruni og  saga prjónaskapar í heiminum er óljós að miklu leyti vegna þess að lítið 

hefur varðveist af prjónuðum flíkum. Í bókinni 5000 years of textiles er sagt frá því að 

aðferðin hafi líklega borist til Evrópu frá Asíu eftir verslunarleiðum eða að hún hafi 

komið með múslimum, márum sem hertóku Spán 711-712 e.Kr. Á norður-Spáni hafa 

fundist sessur eða púðar frá 13. öld og eru það meðal elstu prjónaminja frá Evrópu. 

Elsta heillega flíkin sem fundist hefur eru sokkar frá Egyptalandi frá því um 1200-

1500 e.Kr. (Harris, 1999). 

 Elsa E. Guðjónsson greinir frá því í inngangskafla bókarinnar Prjónað úr 

íslenskri ull að elsta dæmið um varðveitt prjón sé einmitt frá sömu slóðum, 

Egyptalandi.  Þetta er pjatla úr silki frá því á 7. - 9. öld e.Kr. Prjónaskapur breiddist 

svo líklega þaðan  norður til Evrópu og kom til Íslands með evrópskum kaupmönnum 

á seinni hluta 15. aldar eða í byrjum þeirrar 16. (Elsa E. Guðjónsson, 2011). 
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Mynd 3. Vettlingur, fundinn við fornleifauppgröft við rannsóknir á Stóru-Borg undir 
Eyjafjöllum, þar sem búið var frá miðöldum og fram á 19. öld (Sarpur). 
 
Elsta dæmi um prjón á Íslandi er vettlingur frá 16. öld sem fannst árið 1981 við Stóru-

Borg undir Austur-Eyjafjöllum. „Hann lætur nú ekki mikið yfir sér þessi vettlingur“ 

sagði Mjöll Snæsdóttir fornleifafræðingur sem fann vettlinginn. Vettlinginn telur hún 

vera hægri handar vettling og hafa tilheyrt konu eða karlmanni með smáar hendur en 

hún segir varðveisluskilyrðin á Stóru-Borg hafa verið óvenjulega góð en þarna hafa 

fundist margir heillegir munir (Baldur Hermannsson, 1983, bls. 35). 

Sex árum seinna eða árið 1987 fundust svo leifar af prjónlesi, húfa með 

eyrnaskjólum, í Viðey sem taldar eru vera frá svipuðum tíma (Elsa E. Guðjónsson, 

2011, bls. 9). 

 Á Íslandi hefur mjög lítið varðveist af prjónlesi frá gamalli tíð. Hægt er að 

leiða líkur að því að flíkur voru yfirleitt notaðar þar til þær voru gjörónýtar vegna 

fátæktar og nýtni, og einnig því að ull er vistvæn og varðveitist illa úti í náttúrunni. Í 

bókinni Prjónað úr íslenskri ull er sagt frá því að á Bergþórshvoli hafi fundist leifar af 

ullarprjóni frá fyrri hluta 17. aldar. Á Stóru-Borg, þar sem elsti vettlingurinn sem 

vitað er um fannst, hafa fundist fleiri hlutir, meðal annars háleistur sem er hár sokkur 

og barnasokkur sem er líklega frá því um 1700. Síðan hefur ekki varðveist neitt eldra 

en frá 19. öld. Í Kaupmannahöfn hafa fundist sokkar og ellefu sléttprjónaðir 

belgvettlingar sem taldir eru vera íslenskur innflutningur (Elsa E. Guðjónsson, 2011, 

bls. 10). 
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 Rauðu telpuvettlingarnir eru prjónaðir af ömmu höfundar rétt eftir seinni 

heimsstyrjöldina. Á þeim má sjá smágert fallegt mynstur á handarbakinu en í lófanum 

er búið að gera við vettlingana eftir því sem þeir slitna eins og tíðkaðist. Þannig eyðist 

prjónles upp. 

 

Mynd 4. Telpuvettlingar, prjónaðir af ömmu höfundar um 1950. (Heimild: Í eigu höfundar). 

 

2.2. RITAÐAR HEIMILDIR 
Fyrst ber að nefna Elsu E. Guðjónsson sem ber höfuð og herðar yfir aðra íslenska 

rannsakendur á íslenskum hannyrðum. Hún vann ötult frumkvöðlastarf í þágu fagsins 

og eftir hana liggur ómetanlegt efni og fróðleikur. Elsa var merkilegur fræðimaður og 

starfaði meðal annars sem deildarstjóri textíl- og búningafræðideildar Þjóðminjasafns 

Íslands en hún lést 28. nóvember 2010. Elsa fékk heiðursdoktorsnafnbót frá Háskóla 

Íslands árið 2000 og áhrifa hennar á varðveislu textíls og kunnáttu í faginu gætir víða 

bæði beint og óbeint. 

Fræðimaðurinn Elsa E. Guðjónsson segir frá því að í bókum Guðbrands 

Þorlákssonar biskups á Hólum er talað um prjón eða prjónsaum eins og það er kallað 

þar. Á árunum 1582-1583 var prjónsaumur, talið er að það hafi verið sokkar, notaður 

til þess að greiða landskuldir. Í biblíu sem prentuð var á Hólum árið 1584 er Kristur 
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sagður vera í prjónuðum kyrtli en í biblíu sem prentuð var í Danmörku 1540 er 

kirtillinn sagður vera ofinn. Í bréfum frá 1560 er talað um prjónapeysur sem notaðar 

voru til þess að greiða landskuldir en aðeins hefur varðveist afrit af bréfinu frá 1703 

og talið er að þessu um peysurnar hafi verið bætt við þá. Elstu prjónauppskriftir sem 

til eru á Íslandi eru úr Viðey og líklegast ritaðar af Skúla fógeta. Þessar fyrirsagnir eða 

uppskriftir eru frá 1760-1770 (Elsa E. Guðjónsson, 1985). 

Einnig ber að nefna Halldóru Bjarnadóttur (1873-1981) en hún safnaði mynstrum 

og textílum um land allt. Hún gaf út ársritið Hlín í 44 ár og skrifaði í það margar 

greinar um hannyrðir. Halldóra var frumkvöðull í mennta- og menningarmálum 

kvenna og hóf meðal annars að kenna handavinnu í skólum. Halldórustofa í 

Heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi er tileinkuð henni (Héléne Magnússon, 2014). Í 

bókinni Vefnaður sem Halldóra Bjarnadóttir tók saman má finna góðar heimildir, ekki 

bara um vefnað, heldur ullarvinnu almennt á íslenskum heimilum og starfsskilyrði 

fólks fyrr á tímum. Bókin hét þegar hún kom út árið 1966 Vefnaður á íslenskum 

heimilum á 19. öld og fyrri hluta 20. aldar en hún var endurútgefin 2009 (Halldóra 

Bjarnadóttir, 2009). 

 

2.2.1. Prjónafyrirsögn Skúla fógeta 

Á 18. öld vann Skúli Magnússon, fyrsti íslenski landfógetinn, oft kenndur við 

Innréttingarnar, að því að bæta tóvinnu í landinu ásamt öðru. Innréttingarnar voru 

stofnaðar til þess að vinna að viðreisn og uppbyggingu í landinu öllu (Land og saga, 

2011). Skúli fógeti var frumkvöðull og vann að því að stofna verksmiðjur og sagðist 

vilja bæta hag fátækra. Hann kynnti nýjar aðferðir, nýja vefstaði og rokka, fyrir 

Íslendingum og gaf út lítið rit um spunavinnu (Skúli Magnússon, 1981). Hann skrifaði 

niður aðferðir við prjónavinnu kvenfólks í Viðey. Þessi uppskrift, eða prjónafyrirsögn, 

er rituð af Skúla fógeta um eða eftir miðja 18. öld og er meðal annars að finna í 

tímaritinu Sunnanfara frá árinu 1895. Í blaðinu má einnig finna eftir Skúla uppskriftir 

af kvenpeysu, slitsokkum á karlmann, smáum kvenmannssokkum, íslenskum 

kvensokkum, nærbuxum og húfu (Skúli Magnússon, 1895, bls. 86-87).  

 

 Karlmannspeisa fullkomin 
 Hún á að vera á vídd neðan fitjuð upp alin og kvartél, og leingd undir 

höndurnar nærri því eins; fitjuð upp neðan hér um bil 54r kvartil, mælirinn á 

kvarðanum segir til. Þetta af meðalbandi. Vilji menn gera við því að ei gapi framan er 

tekið úr upp undir mittið hér um 14 sinnum á miðprjónunum, en í baki, ef vill, má og 



Handprjón	  á	  samfélagsmiðlum	  í	  upphafi	  21.	  aldarinnar
	  

	  	  
21	  

	  

úr taka 8 sinnum, og fyrir þessar úrtekningar skal hafa í hliðunum 4r í milli; verði enn 

vítt þá 3jár í annari hverri seinast undir mittið. Víddin undir mittið séu þrjú kvartél og 

þriggja fingra, en vídd undir höndurnar alin og tveggja fingra. Hökin má og, ef vill, 

prjóna einföld, (he)lmingi leingri í bak en fyrir, og þá eru ermarnar prjónaðar áfastar 

við bolinn, á öxlunum uppfitjað 58 ermin af sama bandi upptekið, sem verður einu 

sinni í barðinu upptekið, prjónað á milli olnbogamegin 9, en ofan á 10 þar til komin 

er gild fingurhæð; þar eptir 10 neðan undir, en ofan á 11 milli seinustu úrtekningar, 

neðan undir 12 en 14 ofan á, en úr því ofan á allt upp í albogabót 13 á milli. Aðgæt, 

að það verður undir fingurhæð, sem ekkert er tekið úr, neðan undir fyrir framan 

albogann 7 á milli eða ef mjótt sýnist 8; Það (er) leingd e(r)marinnar. Á peisu 

þreminn skal svo færa, að fram og aptur sé í barðinu prjónað út 3 prjónar, en ekkert af 

einum. Á hægri handar erminni séu prjónað(ar) fyrst fitjarlykkjurnar og enn einn 

prjón frá endanum, svo af næsta prjóni 5 lykkjur, svo sé snúið við og brugðið þeim 

sömu 5 og 10 af hinum prjónunum, geingur svo barðið út áfram, að tveir, sem altíð er 

brugðið 10 á, verða á móti þeim eina, þar sem 5 eru í hvert sinn fram færðir  

(Skúli Magnússon, 1895, bls. 86-87). 

 

Eftir því sem rannsakandi kemst næst, og samkvæmt upplýsingum af 

Facebook síðu Knitting Iceland liðu um 250 ár þangað til karlmaður gaf út 

handavinnuuppskriftir aftur á Íslandi. Það var árið 2010 þegar Patrick Hassel-Zein gaf 

út bókina Rússneskt hekl (Rússneskt hekl, 2010). 

 

2.2.2 Sjónabækur  

Sjónabækur eru mynsturbækur fyrir hannyrðafólk. Algengt er að í sjónabókum séu 

ýmsar stafagerðir ásamt blómum og jurtum. Mynstrin eru yfirleitt teiknuð í reitum og 

eru fyrir útsaum, vefnað og prjón. Vitað er um 10 íslenskar sjónabækur frá 17. 18. og 

19. öld sem hafa varðveist. Ein þeirra er í Þjóðminjasafni Dana en hinar eru geymdar í 

Þjóðminjasafni Íslands. Árið 2009 var gefin út bók sem ber nafnið Íslensk sjónabók. Í 

þeirri bók er öll mynstrin að finna ásamt því að mynstrin eru öll á rafænu formi (Birna 

Geirfinnsdóttir og Guðmundur Oddur Magnússon, 2009). Um tilgang útgáfunnar segir 

Guðmundur: 

  
Þessi bók er fyrst og fremst hugsuð til þess að koma á framfæri arfi okkar í sjónmenntum. 
Einskonar handbók fyrir handverksfólk og hönnuði. Til þess að tendra hugmyndir, leysa upp, sjá 
samhengi, raða og endurraða. Hún er hugsuð fyrir þá sem vilja blása nýju lífi í þennan auðuga 
formheim en lítt aðgengilegan hingað til (Guðmundur Oddur Magnússon, 2009). 
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2.3. AÐFERÐIR OG HRÁEFNI 
Eitt af því sem er merkilegt við prjónaskap á Íslandi er hversu lítið aðferðirnar hafa 

breyst í gegnum mörg hundruð ár. Prjónarnir líkjast þeim sem voru notaðir í upphafi 

og innlenda hráefnið er að stórum hluta það sama, ullin af íslenska fénu. Undanfarin 

ár hefur framboð á ýmisskonar garni stóraukist á Íslandi.  Garnið er að mestum hluta 

ullargarn en einnig má til dæmis finna alpakkagarn sem er garn af lamadýrum, 

mohairgarn sem er af angórageitum, silki, bómull, hör og margskonar annað garn 

bæði úr náttúrulegum efnum og gerviefnum. Í þessari umfjöllun verður aðallega 

fjallað um íslensku ullina sem notuð hefur verið til klæðagerðar frá landnámi og 

prjónað hefur verið úr frá því að prjónaskapur hófst á Íslandi. 

	  

2.3.1. Ull 

Landnámsmenn komu hingað með kindur með sér þegar í upphafi og er þessi stofn 

lítið blandaður og hefur þróast með Íslendingum og íslensku veðurfari í 1100 ár. Ull 

af kindum hefur frá upphafi verið eitt vinsælasta hráefnið um heim allan til þess að 

prjóna úr vegna sérstakra eiginleika sinna, og hefur alltaf verið aðalhráefni íslensks 

prjónafólks. Ullin getur dregið í sig allt að 40% raka án þess að missa neitt af 

frábærum einangrunareiginleikum sínum. Þessi eiginleiki gerir það einnig að verkum 

að auðvelt er að lita hana.  Það er mikið loft í ullinni sem gerir hana hlýrri en margt 

annað hráefni og það hlýjasta sem til var á Íslandi (Gréta Sörensen, 2013).  

 Halldóra Bjarnadóttir segir um íslensku ullina árið 1966: 

 
Íslenska ullin er dásamlegt efni og varð um aldir til hinna margvíslegustu þarfa í búskap 

Íslendinga. Hún hélt lífinu í okkur, bókstaflega, í óupphituðum húsum og í illviðrum á sjó og 

landi um aldir (Halldóra Bjarnadóttir, 1966, bls.61). 

 

Íslenska ullin er sérstök að því leyti að hún skiptist í tog og þel. Í gamla daga 

var togið og þelið skilið að og unnið sitt í hvoru lagi. Toghárin eru snörp og löng og 

henta vel í allan ytri fatnað og vefnað.  Þelið sem er næst húðinni á kindinni er stutt og 

mjúkt og hentar vel inn við hörundið á mannskepnunni (Stefán Aðalsteinsson, 1986). 

Tog og þel íslensku sauðkindarinnar hafa mismundandi eiginleika þannig að 

hægt var að vinna allan fatnað úr ullinni. Togið var notað í hlífðarfatnað vegna þess 

að það er slitsterkt og hrindir vel frá sér og heldur eiginleikum sínum þrátt fyrir raka.  

Þelið gat verið dúnmjúkt ef það var unnið vel og var notað í fíngerðari fatnað. Ullin 

var yfirleitt notuð í sínum náttúrulegu litum þó að tiltölulega auðvelt sé að lita hana. 
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Aðallitirnir eru hvítur, grár, svartur og mórauður en litbrigðin eru mörg og bera nöfn 

eins og sauðsvartur og grámórauður. Féð er oft kallað nöfnum eins og botnótt, golsótt, 

höttótt eftir litbrigðunum í ullinni. Orðatiltækið “eins og sauðsvartur almúginn” vísar 

til þess að ullin var notuð í sínum náttúrulegu litum til fatagerðar hjá flestum. Hvítar 

kindur eru þó algengastar (Gréta Sörensen, 2013). Þekkt er að íslenskir bændur hafa 

reynt að rækta hvítt fé frekar en mislitt vegna þess að ullin af því var verðmætari, og 

því er mest um hvítt sauðfé til sveita. 

 Þegar farið var að vinna ullina í vélum á 20. öldinni reyndist erfitt að taka 

ofan, þ.e. að taka togið frá þelinu, og öllu var blandað saman. Þannig er íslenska 

ullarbandið nú í dag (Magnús Guðmundsson, 2011). Sérlega áhugasamt íslenskt 

tóvinnufólk hefur þó sýnt gömlu aðferðunum áhuga og eitthvað er um það að gömlu 

aðferðirnar séu stundaðar. Aðferðirnar eru þannig ekki glataðar en það sem flest allir 

kunnu skil á áður fyrr er nú aðeins á færi örfárra Íslendinga í dag. 

 Lopi, eða lyppa, er gamalt íslenskt orð og vísar til þess þegar búið er að kemba 

ullina og setja hana í lengjur, kallaðar lyppur, tilbúnar til þess að spinna (Ásdís 

Jóelsdóttir, 2014, bls. 83). Lopinn var þannig vinnslustig á ullinni og ekki tilbúin 

afurð. Það var ekki fyrr en um 1920 að farið var að gera tilraunir með það að prjóna 

beint úr lopanum og það varð ekki vinsælt fyrr en eftir miðja öld (Ásdís Jóelsdóttir, 

2014). 

 Bandið sem spunnið var úr lyppunum hét band og oft er talað um prjónaband. 

Eftir að farið var að spinna í vélum var farið að tala um garn eða prjónagarn. Þráður 

sem spunninn er í hendi er þannig band en þráður sem spunninn er í verksmiðju 

kallast garn í daglegu tali (Sveinn Guðmundsson og Sólveig Sigurðardóttir, 1996). 

Ritgerðir tengdar efninu eru nokkrar.  Þar ber að nefna BA ritgerð í 

fornleifafræði frá 2011, Prjón á Íslandi  "...las við rokk og prjóna." eftir Kristínu 

Axelsdóttur. Í þeirri ritgerð fjallar hún um prjónaskap á Íslandi frá upphafi allt til 

okkar daga og endar á hugleiðingum um prjónaskap á okkar dögum.  

 

 Bornar eru saman þær prjónaaðferðir sem notaðar voru fyrr og nú til að skoða hvort 

 prjónakunnáttan sé eitt af því sem lítið hefur breyst gegnum tíðina. Að lokum er velt 

 upp þeirri hugmynd að prjón sé eitt af því fáa sem hefur haldist óbreytt frá upphafi. 

 Að nútímamaðurinn finni tengingu við fortíðina með því að prjóna. Hvort þarna sé 

 hugsanlega að leita skýringar á endurnýjuðum áhuga á prjónaskap hér á landi 

 (Kristín Valdimarsdóttir, 2011).	    
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2.3.2. Prjónar 

Prjónar eru smíðaðir úr margvíslegum efnum. Þeir geta verið úr áli, stáli, bambus, tré, 

beini og jafnvel húðaðir með tefloni eða plasti (Gréta Sörensen, 2013).	  

Prjónar sem notaðir voru frá upphafi líkjast mjög þeim sem við köllum 

sokkaprjóna í dag og eru alltaf seldir fimm saman.  Elsa E. Guðjónsson segir frá því 

að prjónar hafi verið "...úr járni, mjóir, sívalir, hnúðlausir og um það bil spannar 

langir" Prjónum var skipt í tvo flokka, smábandsprjóna og duggarabandsprjóna sem 

voru ætlaðir fyrir grófara garn (Elsa E. Guðjónsson, 1985). 

 

Mynd 5. Prjónar sem fundust við uppgröft á Stóru Borg undir Eyjafjöllum (Sarpur). 

 

 Rannsakandi mældi sína eigin sokkaprjóna sem líta út fyrir að vera mjög 

svipaðir, þeir eru þó beinir, og eru þeir einnig spannar langir, eða ná akkúrat frá 

þumalfingri til litla fingurs á útglenntri hendi. Rannsakandi á einnig í fórum sínum 

íslenska prjóna úr hestbeini. 

 Mjög fáir prjónar hafa fundist og litlar heimildir eru til um þá. Þeir hafa að 

öllum líkindum þótt það ómerkilegir þegar þeir skemmdust að ekki hefur verið haldið 

upp á þá og ekki er hægt að gera við brotna prjóna (Elsa E. Guðjónsson, 2011, bls. 

12). Maður smíðar bara nýja. Við gerum þó ráð fyrir því að þeir hafi haldist nær 

óbreyttir í mörg hundruð ár. Nú á dögum eru þó notaðir svokallaðir hringprjónar 

þegar stærri flíkur eru prjónaðar í hring. Hringprjónar eru eins og tveir sokkaprjónar 

með mislangri plastsnúru á milli.  Það er miklu auðveldara að prjóna stórar flíkur á 

svona prjóna en ótal marga litla prjóna eins og við leiðum líkum að að gert hafi verið 

áður er hringprjónarnir komu til sögunnar. Einnig eru stundum notaðir bandprjónar en 

það eru tveir langir prjónar með hnúð á endanum til þess að prjónlesið renni ekki af. 

 Guðrún Jakobsdóttir úr Mývatnssveit man eftir nokkrum gerðum af prjónum 

sem notaðir voru þegar hún var barn. 
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Prjónar heimasmíðaðir úr rekaviði, valinn harður viður eða bambus klofinn, tálgaður til og 

prjónarnir skafnir sléttir og grófleiki hafður í samræmi við það band sem prjóna átti. Einnig 

voru til keyptir málmprjónar, aðallega notaðir við smábandsprjónaskap. Um 

duggarabandspeysur heyrði ég fyrst talað þegar faðir minn kom heim með færeyska flík sem 

hann fékk í skiptum fyrir svartfuglsegg úr Hornbjargi um 1930. Á fjóra prjóna var prjónað það 

sem átti ekki að sauma saman eins og vettlingar, sokkar, peysur upp að handveg og svo 

ermarnar. Ég heyrði sagt frá því að konur hefðu stundum prjónað tvær saman stórar flíkur eins 

og peysuboli og ísetur á nærbuxur karlmanna og þá haft eins marga prjóna og þörf var eftir 

lykkjufjölda, prjónuðu þær þá af sínu hnitinu hvor umferð eftir umferð og höfðu flíkina á milli 

sín. Hringprjón sá ég ekki fyrr en eftir 1940 (Guðrún Jakobsdóttir, 1996). 

 

Sveinn Guðmundsson sem aldist upp á Kirkjubóli í Norðfirði man eftir þremur 

mismunandi gerðum af prjónum á sínu æskuheimili. “Þrenns konar prjónar voru til, 

grófir prjónar, þeir voru búnir til úr allgildum álvír, næst voru það venjulegir 

bandprjónar og svo voru skotthúfuprjónar (afar grannir)” (Sveinn Guðmundsson, 

1996). 

Í dag notast íslenskt prjónafólk aðallega við prjóna úr stáli, áli, tré, bambus og 

plasti, aðallega hringprjóna og sokkaprjóna. 

 

2.3.3. Aðferðir 

Árið	   2013	   kom	   út	   bók	   er	   nefnist	   Prjónabiblían	   eftir	   Grétu	   Sörensen.	   Bókin	   er	  

einstakt	  uppflettirit	  um	  prjónatækni	  og	  prjónaskap	  ýmis	  konar	  og	  fyrsta	  ítarlega	  

íslenska	  bókin	  sinnar	  tegundar.	  

 

Að prjóna er það ferli þegar búið er til prjónað efni með því að sækja þráð með hægri 

prjón í gegnum lykkju sem situr á vinstri prjón.  Við það verður til ný lykkja á þeim 

hægri. Eldri lykkjan er látin falla fram af vinstri prjóninum og tilheyrir þá fyrri 

umferð. Þannig eru notaðir tveir eða fleiri prjónar við prjónaskap. Prjónaðar lykkjur 

byggja upp prjónað efnið, ein eftir aðra, umferð eftir umferð (Gréta Sörensen, 2013, bls. 

24). 

 

Talið er að Íslendingar prjóni enn með aðferðinni sem þeir lærðu fyrst að 

prjóna með. Þessi aðferð hefur lærst á sama hátt í 500 ár, þeir eldri kenna þeim yngri 

en á síðari árum hefur kennslan að einhverju leyti færst yfir í grunnskólana og nú allra 

síðustu ár er hægt að skoða kennslumyndbönd á Internetinu og læra af þeim. Aðferðin 

sem er algengust á Íslandi er kölluð meginlandsaðferð eða þýsk aðferð (e. Continental 

knitting eða German knitting) (Elsa E. Guðjónsson, 2011, bls. 13). Þessi aðferð er 
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frábrugðin þeirri sem notuð er á Bretlandi og í Frakklandi en sú sama og algengust er 

í Skandinavíu. Yfirleitt var allt prjónað í hring á sokkaprjóna, allt frá fjórum prjónum 

upp í marga prjóna þegar verið var að prjóna stærri hluti eins og peysuboli (Elsa E. 

Guðjónsson, 2011, bls. 13). Enn í dag er sama aðferð notuð til þess að prjóna en nú er 

notast við hringprjóna þegar stór stykki eru prjónuð. 

 Flest íslenskt prjónafólk prjónar enn sokka og vettlinga á fjóra til fimm stutta 

sokkaprjóna. Slétt prjón var og er langalgengasta prjónaaðferðin. Talið er að 

Íslendingar hafi ekki lært brugðið prjón fyrr en á 17. öld og elsta prjónlesið sem 

fundist hefur var einungis sléttprjónað (Elsa E. Guðjónsson, 2011). 

 Íslendingar prjónuðu oft á örfína prjóna en þeir prjónuðu einnig grófar og 

einlitar flíkur, aðallega til útflutnings (Héléne Magnússon, 2014, bls. 15). 

 
Á nítjándu öld voru peysuföt daglegur klæðnaður kvenna. Peysan var svört, hún var prjónuð 

og var lokuð til hálfs að framan þannig að sást í nærskyrtuna. Hún var prjónuð á mjög fína 

prjóna á listilegan hátt og var aðskorin (Héléne Magnússon, 2014, bls. 68). 

 

Þegar byrjað var að prjóna brugðið var notuð önnur aðferð en nú er kennd. 

Bandið var haft fyrir framan prjóninn og bandið dregið þaðan gegnum lykkjuna. 

Aðferðin er meðal annars notuð í Austur-Evrópu. Flestir Íslendingar prjóna nú 

brugðna lykkju með bandið fyrir aftan prjóninn eins og þegar maður prjónar slétta 

lykkju (Elsa E. Guðjónsson, 1985). 

 Vinsælasta peysan sem prjónuð er á Íslandi í dag, íslenska lopapeysan í sínum 

fjölmörgu myndum er ávallt prjónuð í hring, sem og langflestir sokkar og vettlingar 

sem prjónaðir hafa verið á Íslandi í mörg hundruð ár með nánast sömu aðferðinni. 

 

2.3.4.   Formprjón 

Í prjónafyrirsögn Skúla fógeta frá 1760-1770 eru peysurnar formprjónaðar. Það þýðir 

að þær eru prjónaðar þannig að þær lagast fullkomlega að formum líkamans. Tekið er 

úr og aukið í til þess að ná þessum formum en þessi aðferð við að prjóna peysur var 

algeng. Mjög erfitt var að túlka þessar fyrirsagnir en þessi aðferð var ekki notuð á 

hinum Norðurlöndunum svo vitað sé. Það er óalgengt að fólk prjóni á þennan hátt í 

dag enda er það flókið og seinlegt og ekki á færi nema færustu prjónara (Elsa E. 

Guðjónsson, 1985). 
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 Í dag er formprjón notað á frjálslegri hátt til þess að forma handvegi, hálsmál 

og mitti með úrtökum og aukningum og einnig með svokölluðum stuttum umferðum 

(athugasemd höfundar). 

 

2.3.5. Marglitt prjón, tvíbandaprjón 

Tvíbandaprjón er það kallað þegar munstur er prjónað með fleiri en einum lit. 

Engar flíkur með tvíbandaprjóni hafa varðveist en um það eru þó til nokkrar 

heimildir. Í sjónabókum sem varðveist hafa frá 1776 og 1780 eru mynstur sem meðal 

annars eru ætluð til þess að prjóna eftir. Í fornleifauppgreftri í Reykholti fannst bútur 

af tvíbanda prjóni frá 17.- 18. öld. Ekki er vitað úr hvernig flík þessi bútur er en 

mynstrið er að finna í sjónabók frá 17. öld (Elsa E. Guðjónsson, 2011, bls. 15). 

 Það sem til er af tvíbandaprjóni er frá seinni hluta 19. aldar til okkar daga. 

Snemma á 20. öld voru laufaviðavettlingar eins og þeir á myndinni vinsælir á 

Vestfjörðum og eru þeir enn prjónaðir (Elsa E. Guðjónsson, 2011, bls.15). 
 
 

 

Mynd 6. Vestfirskir laufaviðavettlingar, tvíbandaprjón (Sarpur). 

 

 Íleppar eru annað gott dæmi um mislitt prjón en þeir eru prjónaðir með annarri 

aðferð og oft með garðaprjóni. Hélène Magnússon hefur rannsakað íleppa og 

rósaleppaprjón og telur að það sé séríslenskt fyrirbæri.  

 Íleppar voru innlegg í skó úr sauðskinni eða roði og hætt var að nota þá þegar 

við fórum að ganga í nútíma skóm. Þeir voru litskrúðugir ólíkt venjulegum fatnaði 

fólks. Það hafa ekki varðveist íleppar sem eru eldri en frá byrjun 20. aldar en 

heimildir um þá eru eldri. Íleppar voru afar fjölbreyttir og segja má að þar hafi 
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ímyndunaraflið fengið að njóta sín þó að þeir hafi fyrst og fremst verið til þess að 

vernda fótinn. Þegar íleppar þeirrar gerðar sem kallaðir eru rósaleppar voru prjónaðir 

á 19. öld voru aðrar flíkur aldrei prjónaðar með sömu aðferð. Ekki er heldur vitað til 

þess að þessi aðferð hafi verið notuð á hinum Norðurlöndunum á þessum tíma 

(Hélène Magnússon, 2006).  

 

Mynd 7. Skinnskór með íleppum, marglitt prjón. 1860-1882 (Sarpur). 

 

2.3.6. Einlitt mynsturprjón og einlitt útprjón 

Um aldamótin 1900 varð ný gerð af prjóni vinsæl en það var einlitt útprjón. Þetta voru 

allskyns mynstur sem notuð voru aðallega á vettlinga og sjöl eða hyrnur svokallaðar. 

Krónuprjón, geislaprjón og skeljaprjón voru vinsæl en það eru mismunandi gataprjón. 

Annað einlitt útprjón er t.d. kaðlaprjón, gatasnar og strengjaprjón (Elsa E. 

Guðjónsson, 2011). Árið 1988 var gefin út bókin Þríhyrnur og langsjöl sem útskýrir á 

greinagóðan hátt þessa hefð með góðum upplýsingum og uppskriftum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2005). 

 Einnig er hægt að prjóna afar fjölbreytt mynstur með sléttum og brugðnum 

lykkjum og fá með því allskyns mismunandi yfirborðsmynstur. 

 

2.4. HEIMILISIÐNAÐUR 
Aðferðin við að prjóna breiddist fljótt út á Íslandi og hefur notið gífurlegra vinsælda 

frá upphafi. Flestir lærðu að prjóna á barnsaldri, bæði konur og karlar.  Börn voru oft 

mjög ung þegar þau urðu að skila ákveðnu magni af prjónlesi og vinnuharkan var 

sumstaðar mikil (Sigríður Halldórsdóttir, 2005). 
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 Í Iðnsögu Íslands frá árinu 1943 reifar Þorkell Jóhannesson þá skoðun sína að 

ullariðnaðurinn á Íslandi sé eitt af merkilegustu verklegu afrekum þjóðarinnar. Hann 

segir þetta vera afrakstur mikillar vinnu og iðjusemi, nákvæmni, samhæfingar og 

reynslu margra ættliða. Þetta segir hann svo benda til þess að hér hafi verið stór 

fjárstofn frá upphafi (Þorkell Jóhannesson, 1943, bls. 135-153). 

 Á 18. öld unnu um 20 % þjóðarinnar við tóvinnu ýmis konar hálft árið og var 

það algengasta vetrarstarf Íslendinga og útflutningur var mikill. Á 19. öld teygði 

iðnbyltingin sig til Íslands og markaður fyrir heimilisiðnað minnkaði. Minna var flutt 

út af prjónlesi og verulega dró úr handprjóni en útflutningur á íslenskri ull hélt áfram 

(Elsa E. Guðjónsson, 2011). Ein af ástæðunum fyrir þessu var að skólaskylda var sett 

á fyrir öll börn á aldrinum 10-14 ára og höfðu unglingarnir þá minni tíma til þess að 

vinna við tóvinnu á heimilunum (Gils Guðmundsson, 1950, bls. 73). Önnur ástæða 

var sú að vistarbandinu var aflétt árið 1907 og þar með breyttust vinnuaðstæður fólks 

til sveita þegar bændur réðu ekki lengur öllu, en þeir áttu áður allan arð af vinnu 

vinnufólksins, þar með talið það sem þeir gátu selt af því sem vinnufólk prjónaði. 

 Íslendingar og þá aðallega íslenskar húsmæður héldu þó áfram að prjóna á 

fjölskyldur sínar en karlarnir snéru sér flestir að öðrum störfum. Algengt er að nýfædd 

íslensk börn fái enn þann dag í dag eitthvað heimaprjónað frá ættingjum, og margar 

konur reyna að prjóna eitthvað á börnin sín. Heimaprjónaða sokka og vettlinga muna 

flestir fullorðnir Íslendingar eftir að hafa notað sem börn og jafnvel peysur líka.  

Uppskriftirnar voru eftir því sem best er vitað sjaldan skrifaðar niður þó að það hafi 

þekkst og aðferðirnar lærðust mann fram af manni. Hvað ungur nemur gamall temur á 

einkar vel við í þessu tilfelli. Þessi iðja hefur haldist við og blómstrar sem áhugamál 

og tómstundaiðja margra, aðallega kvenna nú á 21. öldinni. Skrifaðar uppskriftir og 

leiðbeiningar eru nú orðnar gífurlega vinsælar, eins og sjá má í bókaútgáfu og á 

veraldarvefnum. 

 Í verkefni sínu Flippuð prjónakennsla: Lært að prjóna með aðstoð 

Internetsins fjallar Rakel Tanja Bjarnadóttir um það hvernig hægt er að nota 

veraldarvefinn og myndbönd við prjónakennslu í grunnskólum landsins. Það kemur 

henni á óvart hversu lítið er gert af því nú í byrjun 21. aldarinnar þegar tæknin er 

dásömuð og einnig hversu lítið er til af rafrænu kennsluefni (Rakel Tanja Bjarnadóttir, 

2014). Hún greinir jafnframt frá því að í fyrstu íslensku hannyrðabókinni þótti ekki 

ástæða til þess að kenna prjón þar sem allir kunnu að prjóna. 
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Prjónalistin breiddist hratt út og segir í fyrstu prentuðu íslensku hannyrðabókinni, 

Leiðarvísir til að nema ýmsar kvenlegar hannyrðir, sem kom út árið 1886, að prjón sé 

svo almennt hér á landi að engin þörf sé á að kenna aðferðina við það. Þrátt fyrir að 

prjónið falli undir kvenlegar hannyrðir í þessari bók var það þó síður en svo þegar 

prjónið kom hingað til lands að það væri kveniðja, það prjónuðu allir, konur, menn og 

börn á öllum aldri, allir sem vettlingi gátu valdið sátu iðnir við (Rakel Tanja 

Bjarnadóttir, 2014, bls.8). 

 

2.5. ÚTFLUTNINGUR 
Í nýlegri skýrslu sem ber nafnið Uppruni, hönnun og þróun íslensku lopapeysunnar 

talar Ásdís Jóelsdóttir lektor um sögu lopapeysunnar sem hún segir einmitt vera 

mikilvægan hluta af handverks-, iðnaðar,- og útflutningssögu þjóðarinnar.	  

Ullariðnaðurinn er elsta iðngreinin á Íslandi og á tímum einokunarverslunar 

Dana á árunum 1602-1787 voru prjónaafurðir aðalútflutningvara Íslendinga (Ásdís 

Jóelsdóttir, 2015). Til eru útflutningsskýrslur frá árinu 1624 sem segja okkur að það ár 

voru flutt út 72.231 par af sokkum og 12.232 pör af vettlingum. Á árunum 1733-1742 

voru að meðaltali flutt úr landi 197.128 pör af vettlingum og sokkum. Árin 1774-1783 

voru svo flutt út 146.398 sokkapör og 103.000 vettlingapör. Líklega hefur þó verið 

selt meira sem ekki eru til skýrslur yfir (Jón J. Aðils, 1971). Af tölunum má sjá hvað 

þetta voru gífurlega mikil afköst því einnig þurftu landsmenn að prjóna á sjálfa sig. 

Vinnuharkan er sögð hafa verið mikil á þeim tímum þegar handprjón var 

stóriðja á íslenskan mælikvarða og allir kepptust við að prjóna á fletunum sínum, en 

einnig úti við og jafnvel á göngu. Til eru sögur um svokallaða vökustaura sem áttu að 

halda augum fólks opnum þannig að það sofnaði ekki við prjónaskapinn. Þessir 

staurar sem varla geta kallast annað en pyntingartæki voru á stærð við eldspýtur 

(Vökustaurar, 1937). 

 Prjónaðar peysur til útflutnings er fyrst að finna í heimildum frá 1743 en þá 

voru fluttar út 1200 peysur. Árið 1849 eða rúmum 100 árum seinna voru peysurnar 

orðnar 8000 á ári (Ásdís Jóelsdóttir, 2009). 

 Danir skiptu prjónlesinu í duggarales sem var gróft prjónles úr togi, vettlinga 

og duggarasokka, og smáles sem var fíngert mjúkt prjónles úr þeli, fingravettlinga, 

sjöl og fíngerðar húfur (Inga Lára Lárusdóttir, 1943). 

Útflutningsskýrslur frá 17. og 18. öld sýna að mest var prjónað af sokkum og 

vettlingum en einnig þó nokkuð af peysum. Þessar skýrslur sýna það sem selt var á 

löglegan hátt en vitað er að þó nokkuð var selt ólöglega beint í báta sem lágu fyrir 
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utan land (Jón J. Aðils, 1971). Lítið er vitað um þessar peysur, útlit þeirra, prjónfestu 

og snið. Víða á Norðurlöndunum er peysa sem kölluð er Islender vinsæl. Norðmenn 

og Danir telja þessa gerð af peysu vera dæmigerða íslenska peysu og hafa gert það 

lengi. Þetta er auðvitað ekki rétt (Halla Ben, 2013). Til eru ljósmyndir af ekki 

ómerkari manni en Fridtjof Nansen og áhöfn hans í Islender peysum og telja 

Norðmenn sem sjá þessar myndir að þetta séu dæmigerðar íslenskar peysur. 

Peysurnar eru tvílitar og símunstraðar, oft með svokallaðri lús og einföldum 

mynstrum. Þetta eru þykkar peysur þar sem þráðurinn sem ekki er verið að nota liggur 

á bakhliðinni og gerir peysurnar þykkar, sterkar og endingargóðar. 

 

 

Mynd 8. Þessi mynd var tekin af einum í áhöfn Nansen á skipinu hans Fram 

(Heimild: www.polarhistorie.no). 

 

Peysan á myndinni hefur verið vinsæl vinnupeysa í langan tíma og er 

framleidd og seld í stórum stíl, t.d. undir merkinu Devold en norska fyrirtækið Devold 

hefur framleitt og selt Islender í 150 ár (Devold, e.d.). Líklegra verður að teljast að 

þessi peysa eigi uppruna sinn að rekja til Færeyja þar sem Færeyingar fluttu út mun 

meira af peysum en Íslendingar sem einbeittu sér að vettlingum og sokkum til 

útflutnings. Munstrið í Islender er færeyskt og líkist ekki því sem vitað er að prjónað 
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hafi verið á Íslandi, en þó er alveg mögulegt að svo sé. Danir keyptu prjónles  af 

Íslendingum og Færeyingum og nafnið Islender festist einhverra hluta vegna við 

peysurnar (Halla Ben, 2013). 

 Á seinni hluta 19. aldar dró úr framleiðslu á handprjónuðum flíkum og 

Íslendingar byrjuðu að flytja út óunna ull. Verksmiðjuframleiðsla hófst og 

innflutningur á fötum og fataefnum jókst. Handprjónið varð smám saman að listiðnaði 

og tómstundaiðju. Eftir seinni heimsstyrjöldina komst svo handprjón aftur í tísku og 

íslenska lopapeysan varð mikilvæg útflutningsvara (Ásdís Jóelsdóttir, 2009). 

 

2.6. NÚTÍMAVÆÐING 
Ákveðin tæknibylting átti sér stað þegar farið var að nota prjóna á Íslandi og 

auðveldara varð að framleiða flíkur. Fram til loka 19. aldar var allur fataiðnaður á 

Íslandi heimilisiðnaður. Allt hafði verið unnið á sama hátt í margar aldir og 

Íslendingar voru sérfræðingar í meðhöndlun á ullinni (Stefán Aðalsteinsson, 1986). 

 Önnur tæknibylting hvað varðar ullarvinnslu varð þegar farið var að nota vélar 

og verksmiðjurekstur hófst. Til að byrja með voru vélarnar aðeins til þess að létta 

heimilisiðnaðinn en síðan færðist framleiðsla inn í verksmiðjur. Handprjón hefur þó 

aldrei lagst af. Ef ekki hefði verið fyrir þessar verksmiðjur sem framleiddu íslenskt 

band hefði handprjón úr íslensku bandi líklega lagt af.  

 Þriðja tæknibyltingin í ullarvinnslu og prjóni varð á fyrri hluta 20. aldar þegar 

farið var að sleppa því að spinna lopann og prjóna beint úr honum.  Þá varð íslenska 

lopapeysan til. Eftir inngönguna í EFTA í kringum 1970 varð lopapeysuprjón 

gífurlega vinsælt og útflutningur mikill. Um tíma eða þangað til um 1985 var þetta 

blómlegur iðnaður á Íslandi en í lok 20. aldar lagðist ullariðnaður næstum af á Íslandi. 

Árið 1991 reis nýtt fyrirtæki úr rústunum en það var stofnað af gömlum 

starfsmönnum Álafoss og bændum. Þetta fyrirtæki heitir Ístex og framleiðir lopann 

sem lopapeysan er prjónuð úr (Elsa E. Guðjónsson, 2011). 

 Samkvæmt skilningi höfundar á fjórða tæknibyltingin í prjónaheiminum sér 

stað nú á 21. öldinni með tilkomu Internetsins. Þá er ekki um að ræða byltingu á 

aðferðum í sjálfu sér heldur allri kennslu, dreifingu og miðlun. 
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2.7. ÍSLENSKA LOPAPEYSAN 
	  
Íslenska lopapeysan er sterkt þjóðareinkenni og mjög margir Íslendingar eiga eina eða 

fleiri slíka. Þessi peysa varð þó ekki til fyrr en eftir seinni heimsstyrjöld og varð fljótt 

mjög vinsæl meðal Íslendinga. Þessi peysa spratt þó ekki upp af sjálfu sér heldur á 

hún rætur að rekja til mörg hundruð ára þróunarvinnu íslenskra prjónara og 

handverksfólks. Þó má segja að ákveðin tæknibylting hafi átt sér stað þegar farið var 

að prjóna íslensku lopapeysuna vegna þess hve einföld hún er í framleiðslu. Hún er 

fljótprjónuð, prjónuð í hring í einu stykki og frágangur er lítill. Orðið lopi er 

upphaflega ull sem búið er að kemba en á eftir að spinna og hefur orðið verið notað 

allt frá 17. öld (Magnús Guðmundsson, 1988).  

 Það var ekki fyrr en á árunum eftir 1920 að farið var að prjóna úr lopa og það 

varð ekki algengt fyrr en eftir 1950. Ekki er vitað til þess að aðrir en Íslendingar 

prjóni úr óspunnum lopa og telst því íslenska lopapeysan einstök á heimsmælikvarða. 

(Ásdís Jóelsdóttir, 2014). 

 Ásdís Jóelsdóttir lektor við Háskóla Íslands hefur unnið stóra rannsókn um 

uppruna, þróun og hönnun íslensku lopapeysunnar í samstarfi við Hönnunarsafn 

Íslands,  Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi og Gljúfrastein. Skýrslan er mjög góð 

heimild um lopapeysuna en einnig um ullarvinnslu, prjóna og fatagerð almennt á 

Íslandi frá upphafi til okkar daga. Ásdís greinir frá því að íslenska lopapeysan hafi 

þróast innan grasrótarinnar hjá íslensku handverksfólki. Heimstyrjaldirnar tvær og 

kreppan ollu því að lítið var flutt inn af garni og innflutningshöft voru í gildi í kjölfar 

seinni heimstyrjaldarinnar. Fólk hélt áfram að prjóna úr íslensku ullinni og farið var 

að gera tilraunir til þess að nota lopann í prjónavélar og einnig að handprjóna úr 

honum um miðbik 20. aldarinnar. Á þessum tíma þróaðist lopapeysan í það sem við 

þekkjum og köllum íslensku lopapeysuna í dag. Peysan varð fljótt vinsæl og íslensk 

ullar- og útflutningsfyrirtæki hófu útflutning í töluvert miklum mæli. Tekjur af 

lopapeysuprjóninu urðu þannig mikilvægur hluti af tekjum margra íslenskra heimila. 

Lopinn var tiltölulega ódýr og er enn og fljótlegt er að hraðprjóna úr honum. Íslenska 

lopapeysan hafði þróast yfir í fljótprjónaða flík sem fylgdi tískustraumum. Peysan er 

öll prjónuð í hring, úrtakan í berustykkinu er einföld, sjaldan er prjónað með fleiri en 

tveimur litum í einu, stór hluti peysunnar er einlitur og allur frágangur er í algjöru 

lágmarki. Þannig var hægt að halda verðinu niðri og auðvelt var að selja peysuna víða 

um heim. Þegar sjöundi áratugurinn hófst var íslenska lopapeysan því orðin tískuvara 

hjá unga fólkinu og mikilvæg útflutningsvara íslensku þjóðarinnar. Mikil gróska var í 
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prjónaheiminum eftir inngönguna í EFTA og haldin voru fjöldamörg námskeið í 

lopapeysuprjóni og samkeppnir í hönnun mynstra og uppskrifta. “Árið 1969 voru 314 

prjónakonur skráðar hjá Álafossi og hafði hver þeirra sitt eigið munsur” (Ásdís 

Jóelsdóttir, 2015). 

Í kringum 1990 var áhuginn á íslensku lopapeysunni í lágmarki. Ódýr fatnaður 

eins og flíspeysur og bómullarpeysur voru vinsælar og lopapeysan lítið auglýst. Árið 

1991 var svo komið að Álafoss, stærsta fyrirtæki íslenska lopaiðnaðarins, varð 

gjaldþrota. Þá var fyrirtækið Ístex stofnað í húsakynnum fyrrverandi Álafoss og 

lopaframleiðslan hélt áfram. Frá stofnun þess fyrirtækis var unnið að því að efla 

íslenskt handprjón og fyrirtækið hefur gefið út fjöldann allan af prjónabókum og 

heftum sem njóta mikilla vinsælda (Ásdís Jóelsdóttir, 2014). 

 Árið 2003 hannaði Védís Jónsdóttir hönnuður litla þrönga lopapeysu með 

rennilás sem varð fljótlega gífurlega vinsæl. Lopapeysan var þá aftur orðin tískuvara. 

Uppskriftin var ekki gefin út í bók eða blaði en var ókeypis á istex.is og ferðaðist 

manna á milli bæði á pappír og í netheimum. Á istex.is er ekki mynd af peysunni 

heldur teikning og þar stendur “Þessi peysa hefur verið mjög vinsæl síðustu ár.  Var 

nokkuð byltingarkennd í sniði, þ.e. stutt og þröng.” Hér var markaðssetning á 

Internetinu orðin að veruleika en samfélagsmiðlarnir voru enn ekki komnir til 

sögunnar. 

 

 
 
Mynd 9. Lopapeysa með rennilás (Heimild: http://istex.is/islenska/uppskriftir/vara/16418/)  

 

Árið 2009 varð svo sprenging í sölu á lopa og prjónabókum frá Ístex. Í 

september það ár er sagt frá því í Bændablaðinu að sala á lopa hafi fjórfaldast frá því 
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árinu áður og fyrirtækið þurfi að bæta við sig starfsfólki í ullarvinnslu. Sala á 

prjónabókum hjá fyrirtækinu var komin upp í 42.000 eintök miðað við 11.000 eintök 

árið áður (“Fjórfalt meiri sala”, 2009). 

Rannsóknir Ásdísar Jóelsedóttur eru að mati höfundar  mikilvægt framlag í 

fræðagrunn textílsögu þjóðarinnar en hún segir sjálf í lok ritgerðar sinnar Uppruni, 

hönnun og þróun íslensku lopapeysunnar: 

 

Öll þau atriði sem hér hafa verið talin upp hafa gert lopapeysuna að séríslenskri 

frumhönnun sem þróuð var í samvinnu og með þátttöku margra aðila og áhrifavalda 

þar sem samfélags- og tæknilegir þættir og framboð og eftirspurn hafa skipt sköpum. 

Það að hægt væri að gera úr lopapeysunni fljótunna og söluhæfa vöru þar sem margir 

aðilar gátu haft af því hag, er grunnurinn að því að lopapeysan hefur fest sig í sessi.  

Uppruni, hönnun og þróun lopapeysunnar er mikilvægur hluti af textílsögu 

þjóðarinnar. Lopapeysan er einnig hluti af sögu íslenskra karla og kvenna sem með 

hugverki sínu lögðu grunn að einni mikilvægustu tæknibyltingu, útflutnings- og 

hönnunarsögu þjóðarinnar og hefur því ekki að ástæðulausu orðið eitt helsta sýnilega 

þjóðarstolt Íslendinga (Ásdís Jóelsdóttir, 2014, bls. 162-163). 

 

Mynd 10. Lopapeysur. Gömul einblöðungsuppskrift í eigu Ístex. (Heimild: 

http://www.istex.is/islenska/uppskriftir/vara/16358/) 
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2.8. HNATTVÆÐING OG TÖLVUR 
Einfaldasta formið í netheimum eru síður þar sem hægt er að leita að uppskriftum, 

einskonar rafrænir uppskriftabankar með ókeypis uppskriftum og uppskriftum sem 

hægt er að kaupa. 

 Bloggsíður eru önnur leið þar sem fólk skrifar um það sem það er að gera, 

prjóna í þessu tilfelli, og lesendur geta skrifað ummæli við færslurnar og jafnvel 

fengið uppskriftir. Þessar síður eru oftast ríkulega myndskreyttar. Bloggsíður eru 

upphafið að síðum eins og Ravelry og prjónahópum á Facebook sem komu í kjölfarið. 

 Ravelry.com er  samfélag á netinu fyrir alla sem vinna með þráð. Það var 

stofnað árið 2007 og vex gífurlega ár hvert.  Þar getur fólk haldið utan um öll sín 

verkefni, deilt þeim með öðrum ef það vill, skoðað það sem aðrir eru að gera og 

fengið og keypt uppskriftir að nýjum verkefnum. Þar er einnig oft hægt að fá aðstoð 

hjá öðrum prjónurum. Samkvæmt upplýsingum á ravelry.com voru árið 2014 fjórar 

milljónir skráðir notendur á síðunni en í ársbyrjun 2015 voru þeir orðnir fimm 

milljónir (ravelry, 2015). 

 

 
Mynd 11. Skjámynd af ravelry.com. 

 

Varla er til sá Íslendingur sem ekki veit hvað Facebook er. Mark Zuckerberg 

er stofnandi Facebook en samfélagsmiðillinn fór fyrst í loftið þann 4. febrúar 2004. 

Samkvæmt upplýsingum á statista.com frá nóvember 2015 er Facebook 

langvinsælasti samfélagsmiðillinn (e. social media) í heiminum með 1550 milljónir 
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notendur. Til samanburðar er Pinterest sem er annar vinsæll miðill hjá handverksfólki 

með 100 milljónir notenda. 

Facebook síður prjónara njóta sívaxandi vinsælda. Síður eins og Handóðir 

prjónarar sem var stofnuð í janúar 2013 með 10.777 meðlimi, Handverkshópur Prjóna 

Kellu með 5145 meðlimi og norska Strikkesida sem hóf göngu sína 16. nóvember 

2013 með 77477 meðlimi stækka á hverjum degi. Tölurnar voru fengnar á Facebook 

13. febrúar 2015. Þann 16. október sama ár skoðaði rannsakandi aftur þessar sömu 

tölur til samanburðar. Þá voru meðlimir í Handóðum prjónurum 13.911, 

Handverkshópur Prjóna Kellu með 5854 meðlimi og norska Strikkesida með 87845 

meðlimi.  

Einnig er búið er að þróa forrit á borð við knittingpatterns.is fyrir tölvur og 

PixelArt fyrir Ipad  þar sem hægt er að hanna peysur og teikna eigin mynstur .  

 

 

Mynd 12. Skjámynd af facebook.com. 

 

 Þrátt fyrir alla þessa flóru á netinu hefur útgáfa á prjónabókum stóraukist 

síðustu ár, að því er virðist í samræmi við áhugann á netinu. Í september 2009 segir 

Bryndís Loftsdóttir frá því á mbl.is að sala á hannyrðabókum hafi aukist um 600% 

miðað við sama tíma árið áður (“600% aukning”, 2009). Markaðurinn virðist því ekki 

mettast heldur stækka og eftirspurnin eftir efni og bókum aukast í samræmi við það. 

Útgáfa og umfjöllun á netinu síðustu ár virðist ekki gera bækur óþarfar eins og 

umræða var um í þjóðfélaginu heldur virðist umfjöllun og umræða um á netinu aðeins 

virka söluhvetjandi ef eitthvað er. 
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2.9. HLUTVERK OG GILDI HANDVERKS EFTIR 2008 

Lára Magnea Jónsdóttir segir í viðtali í Morgunblaðinu í október árið 2008 að hún 

hafi orðið vör við aukinn áhuga á handverki og að félagið ætli að bæta við 

námskeiðum vegna aukins áhuga. Lára segir jafnframt “Mjög vinsælt er að prjóna 

lopapeysur, sokka, húfur, og vettlinga en einnig eingirnissjöl, hyrnur og fleira úr 

eingirni” (María Ólafsdóttir, 2008, bls. 2).	  

Í MA ritgerð sinni í þjóðfélagsfræði frá árinu 2014 fjallar Rannveig Karlsdóttir 

um handverk, þar með talið prjón, sem olli samkvæmt rannsókninni tímabundinni 

viðhorfsbreytingu til handverks eftir 2008. Ritgerðin ber nafnið Að prjóna saman 

samfélag - hlutverk og gildi handverks eftir bankahrunið árið 2008. Í ritgerðinni 

kemur fram að umfjöllun um handverk í fjölmiðlum stórjókst og margir virtust öðlast 

aukinn áhuga á handverki ýmisskonar. Handverkið hafði tvenns konar hlutverki að 

gegna fyrstu árin eftir hrunið samkvæmt Rannveigu, táknrænu hlutverki og hagnýtu 

hlutverki. Hagnýti þátturinn fólst í því að hafa eitthvað fyrir stafni, róa hugann og 

jafnvel afla tekna. Táknræni þátturinn fólst í því að nóg væri nóg, neyslan og 

kaupæðið væri á undanhaldi og sjálfbærni og nýtni varð dyggð. Nokkuð var talað um 

að vernda menningararfinn og að gæðavara framleidd á Íslandi væri andstæðan við 

fjöldaframleiddar vörur frá Asíu. Gömlu góðu gildin öðluðust í umræðunni aukið 

vægi sem tákn um heiðarleika, nægjusemi, sjálfsbjargarviðleitni og vinnusemi. Einnig 

var talað um að konur þyrftu nú að taka til eftir óreiðu karlmanna á Íslandi og vera í 

fararbroddi í endurreisn þjóðarinnar (Rannveig Karlsdóttir, 2014). 

 Heimildamenn Rannveigar segjast hafa tekið eftir greinilegri breytingu á 

áhuganum á handverki eftir bankahrunið í október 2008. Söluaukningin á lopa varð 

umtalsverð, bókaútgáfa jókst og á bókasöfnunum jukust útlán á prjónablöðum. Þeir 

töluðu um að handavinna ýmisskonar hefði orðið viðurkenndari og fleiri virtust 

stunda hana. Handgerðar gjafir urðu vinsælar og virðingin fyrir handverkinu varð 

meiri. Verndun menningararfsins og þjóðerniskennd sem fólst í innlendum efnivið og 

gömlum aðferðum öðlaðist aukið vægi. Gamall arfur varð tískuvara og tákn nútímans 

(Rannveig Karlsdóttir, 2014). 

 Í BA ritgerð í Þjóðfræði  frá 2012, Ull er gull: Lopapeysan við upphaf 21. 

aldar kemst Soffía Valdimarsdóttir að eftirfarandi niðurstöðu varðandi þennan 

stóraukna áhuga á lopapeysuprjóni. 
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Helsta niðurstaða rannsóknarinnar er sú að Íslendingar hafi undanfarin ár fundið hjá 

 sér þörf til að endurskilgreina sjálfsmynd sína á tímum hnattvæðingar. Áherslan á 

 þjóðernið og þjóðina er áberandi í þessu sambandi. Lopapeysan hefur reynst 

 notadrjúg í þeim tilgangi því hún vísar í hið staðbundna og þjóðlega í gegnum 

 íslensku ullina. Ullin skipar sérstakan sess í hugum Íslendinga sem virðist síst 

 léttvægari nú um stundir en oft áður í sögu þjóðarinnar (Soffía Valdimarsdóttir, 

 2012, bls. 3). 

 

2.10. PRJÓNAÐ Í ÍSLENSKUM BÓKMENNTUM 
Íslenskar bókmenntir gefa okkur að mati höfundar innsýn í viðhorf manna til 

umhverfisins, ólíkra starfa, viðfangsefna og tilfinninga, og gefa okkur þannig mynd af 

einhverskonar veruleika sem höfundar lýsa fyrir okkur. Íslenskar bókmenntir geta 

þannig gefið okkur einhverja mynd af viðhorfum og upplifunum fólks um prjón á 

hverjum tíma.	  	  

Um prjón í frásögnum um íslenskan veruleika er hægt að finna athyglisverða 

texta. Þessar frásagnir lýsa oftar en ella hversdagsleikanum og oft er prjónað af 

nauðsyn fremur en gleði. Það er þó ekki algilt og í nokkrum bókum má finna lýsingar 

á konum sem prjóna af því það veitir þeim ánægju. 

Í verkum Halldórs Laxness eru fjölmargar góðar lýsingar á prjónaskap. Þar er 

gamaldags ímynd um gömlu ömmuna sem þvælist ekki fyrir en prjónar öllum 

stundum í hávegum höfð. Í Brekkukotsannál er amma Álfgríms síprjónandi. “Nú 

þykir mér stungin tólg, sagði amma mín, en ekki hætti hún að prjóna. Þetta er sjálfsagt 

besti maður. Auktu nú leti mína Grímur minn og taktu meisinn þann arna og sæktu 

mér nokkrar móflögur útí hlaða. Þegar ég var kominn inn aftur með móinn þakti hún 

glóðina vandlega með flögunum. Síðan fór hún að prjóna aftur” (Halldór Laxness, 

1957, bls. 30). 

 Í Sjálfstæðu fólki á Ásta Sóllilja að fá að fara í kaupstað með föður sínum. 

“Hún hafði prjónað sér ullarnærföt úr blámeinguðu þeli, og geymdi þau til þessarar 

ferðar, leit ekki á þau nema á sunnudögum. Og hún hafði prjónað sér mórauða klukku 

með tveimur bekkjum, bláum og rauðum” (Laxness, 1934-35, bls. 216). Annars voru 

börnin hans Bjarts oftast fátæk af prjónlesi. “Þessi börn áttu ekki hlífðarföt fremur en 

spariföt, í hæsta lagi ef þau áttu peysugarm ... það borgar sig ekki á þessum erfiðu 

tímum að láta vefa ullina né prjóna nema til nauðsynlegustu nærplagga” (Halldór 

Laxness, 1934-35, bls. 242). 
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Það þurfti samt undur og stórmerki til ef amman í Sjálfstæðu fólki gerði hlé á 

prjónaskapnum. Eftirfarandi tilvitnun er þegar Gvendur sonur Bjarts segir ömmu sinni 

að hann ætli til Amríku. “Ég fer til Amríku. Þá lagði hún prjónana í skaut sér og 

horfði á hann á skakk dálitla stund, stakk prjóninum innundir hettuna og klóraði sér 

lítilsháttar, - nei nú duttu mér allar lýs úr höfði, sagði hún og byrjaði aftur að prjóna” 

(Halldór Laxness, 1934-35, bls. 435). 

 Í bókinni Náðarstund eftir Hannah Kent ber prjón á góma annað slagið, mest 

svona í framhjáhaldi, einskonar lýsingar á umhverfi og aðstæðum sögupersónanna. 

Bókin fjallar um Agnesi Magnúsdóttur sem hlaut dauðadóm fyrir morðið á Natani 

Ketilssyni og Pétri Jónssyni. Hún var síðasta manneskjan sem dæmd var til dauða og 

tekin af lífi á Íslandi. Árið er 1829 og Agnes bíður aftöku sinnar á sveitabæ á 

Norðurlandi. Hún á löng samtöl við ungan prest, Þorvarð Jónsson, sem fenginn hefur 

verið til þess að búa hana undir aftökuna. Meðan á samtölunum stendur prjónar Agnes 

og einnig er minnst á aðrar konur prjónandi inni í bænum. Prjónaskapurinn er á 

áhrifaríkan hátt notaður til þess að lýsa stemmningunni og auðvelt er að sjá fyrir sér 

konurnar prjóna eins og lesa má af eftirfarandi tilvitnunum. 

 

Agnes seildist inn í sjal sitt og dró fram garnhnykil og nokkra prjóna. “Þú vildir 

spyrja mig um fjölskyldu mína?” (Kent, 2004, bls. 117). 

Tóti leit snöggt í átt til prjónakvennanna. Lauga hafði þrifið hálfkláraðan sokk úr 

kjöltu Steinu og var að rekja hann upp til að laga gloppu (Kent, 2004, bls. 145). 

Agnes þagnaði og prjónaði sem óðast. Tóti sá að Guðmundur og Lauga skiptust á 

snöggum, laumulegum augnagotum. Nokkur andartök liðu í þvingaðri þögn sem 

ekkert rauf nema smellir í prjónum og bælt fliss í Kristínu (Kent, 2004, bls. 230-231). 

Agnes sat á rúmi sínu og reyndi að ná upp lykkjum sem Steina hafði misst niður á 

vettlingi. (Kent, 2004, bls. 236). 

 

Um það þegar Margrét vill að Lauga hætti að tala skrifar Hannah.  

 

Andlit Margrétar var sem steinrunnið. “Upp með prjónana þína, Lauga.”(Kent, 2004, 

bls. 226). 

 

Þessar tilvitnanir benda til þess að höfundar hafa talið það mikilvægt að birta 

þennan veruleika íslenskra kvenna, að stunda prjónaskap, sem eðlilegan og stöðugan 

hluta heimilisstarfa. 
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	   Í verki Kristínar Mörju Baldursdóttur, Karitas án titils, er prjónaskapur 

eðlilegur hluti tilverunnar. Bókin fjallar um Karitas Jónsdóttur sem er ung kona í 

upphafi 20. aldarinar. Hún fjallar um lífsbaráttuna, um listina og ástina, og þá helst 

hlutskipti kvenna á Íslandi. Strax á  fyrstu blaðsíðu bókarinnar er minnst á prjónaskap 

en þar stendur “Hún rís á fætur, gengur tígulega yfir gólfið með prjónana í 

höndunum...” (Kristín Marja Baldursdóttir, 2004, bls.11).  

Ætlast var til þess að börn hjálpuðu til við flest störf og prjónuðu, og þá 

sérstaklega stelpurnar en Karítas vildi heldur teikna. “Önnur kvöld sá hún á svip 

móður sinnar að best mundi vera að geyma teiknibókina undir koddanum og halda sig 

við prjónana. Bræðurnir þurftu á mörgum sokkaplöggum að halda.” (Kristín Marja 

Baldursdóttir, 2004, bls. 97).  

Seinna í bókinni gagnrýnir móðir hennar hana fyrir prjónaskapinn sem henni 

fannst ekki upp á marga fiska og segir “Þú gast nú aldrei haldið á prjónunum Karitas 

mín.” (Kristín Marja Baldursdóttir, 2004, bls.145) 

Karitas er samkvæmt þessu látin prjóna vegna þess að það var nauðsyn og 

venja en henni líkaði það aldrei og móður hennar fannst henni farast það illa úr hendi. 

 Í ævisögu Guðbergs Bergssonar, Bernskan, fjallar hann um langömmu sína 

sem prjónaði fallegri og þynnri flíkur en flestir. Hún hafði það fyrir vana, og einnig 

sitt síðasta verk áður en hún lést að draga prjónlesið sitt í gegnum hring af fingri. 

(Guðbergur Bergsson, 2008). Það hefur löngum verið talið merki um góðan og 

vandaðan prjónaskap ef hægt var að draga prjónlesið í gegnum baug.  

 

Í sögunum sem gengu um langömmuna hélt hún endalaust áfram að prjóna og 

hugsaði ekkert um matinn ... Ég legg mig ekki niður við daglega grautargerð en geri 

aðrar konur fínni nærföt á mennina sína en það að nærbuxurnar renni eins og 

lindarvatn gegnum giftingarhringina þeirra, og auk þess ilma þær eftir að hafa legið 

við blóðberg ofan í fatakistu. Þetta á kerlingin að hafa sagt og það með góðri 

samvisku, svo hún hlýtur auðheyrilega að hafa verið mikil listakona þó hún hafi ekki 

getað tjáð sig í öðru en prjónlesi sem hlaut að þófna á erfiðismanni og missa fagra 

lögun og hlaupa í kút. Ég var ekki gamall þegar ég skynjaði harmleik formóður 

minnar og félagslegu merkinguna sem fólst í honum (Guðbergur Bergsson, 2008, bls. 

131-132). 

 

Dæmi um prjónles sem hægt er að draga í gegnum giftingarhringi eru 

Orenburgarsjölin frá  héraðinu Orenburg í Rússlandi. Blúndan í þeim er mjög fíngerð 
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og loftkennd og smýgur léttilega í gegnum giftingarhring. Þeim er einnig stundum líkt 

við köngulóarvef (About Orenburg lace, e.d.). Prjónaskapurinn lærðist mann fram af 

manni innan fjölskyldna en ekki finnast neinar ritaðar heimildir um hvernig þessi sjöl 

voru prjónuð eða uppskriftir af þeim. Þeir sem vildu læra að prjóna þessi sjöl þurftu 

að fá prjónara til þess að kenna sér listina.  

 Í æviminningum Tryggva Emilssonar, Fátækt fólk, eru lýsingar á prjónaskap 

nokkuð frábrugðnar, en þar er prjónað til þess að bókstaflega halda lífinu í sér og 

sínum og ekkert er minnst á fíngerðar blúndur eða flókin mynstur. Bókin fjallar um 

erfiða æsku Tryggva og harða lífsbaráttu bláfátæks fólks á Íslandi í byrjun 20. 

aldarinnar. 

 

Þetta haust leið og veturinn kom með frosti og snjóum og myrkri og dagarnir hurfu 

næstum inn í nóttina. Í baðstofunni í Hamarkoti lá faðir minn og barðist við 

brjóstveikina, hann reyndi að halda á prjónum og grípa í önnur smáverk sem unnin 

voru í rúminu sitjandi upp við dogg, en hann þoldi ekki að stíga í fæturna. Móðir mín 

var sífellt önnum kafin við inni-og útiverkin og svo við tóskapinn, sjálf varð hún að 

kemba ullina, spinna og prjóna, það var ekkert hægt að kaupa, hún prjónaði peysur og 

nærföt á alla fjölskylduna, sokka og vettlinga og var að því mikill styrkur að þau áttu 

þessar fáu ær og höfðu ullina af þeim heima. Faðir minn prjónaði aðallega sjóvettlinga 

til að leggja inn í verslunina fyrir jólin (Tryggvi Emilsson, 2002, bls.27). 

 

Tryggvi missti móður sína ungur og var vegna fátæktar föður síns sendur í 

fóstur. Á bæjunum þar sem hann dvaldist var vinnuharkan mikil og Tryggvi ungur að 

aldri látinn prjóna linnulaust þegar hann var ekki að sinna útiverkum. Þessar lýsingar 

hans á prjónaskap sveitafólks fyrir 100 árum eru frábær heimild og lýsa allt öðrum 

veruleika en íslenskt prjónafólk býr við í dag þar sem flestir prjóna sér til ánægju. 

 

Á Draflastöðum var aldrei setið með hendur á hnjám en unnið og keppst við allar 

stundir, aðeins blánóttin var til hvíldar gefin þessu sístritandi fólki. Útiverk fylgdu 

föstum venjum, fénu var beitt en hýst á nóttum, hárað var á morgnana og eins á 

kvöldin ef illa viðraði, hross voru hýst í aftökum. Bóndinn og vinnumaðurinn sáu um 

þessar gegningar og sóttu fast tóskapinn þess á milli. Á kvöldvökum var táð og kembt, 

spunnið, tvinnað og þrinnað, prjónað og þæft. Sjóvettlingarnir skiptu hundruðum og 

heilsokkar tugum og var allt það prjónles unnið af karlfólkinu. Guðrún fínkembdi þel, 

lét spinna og þrinna og vann úr því bandi fingravettlinga og skotthúfur. Hólmfríður 

prjónaði heimaplöggin. Sjóvettlingarnir voru þvældir og þæfðir og eins sokkarnir, 
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síðan voru þeir dregnir á þar til gerð tré og þurrkaðir á trjánum og varð áferðin slétt og 

jöfn og eins stærðin. Þetta prjónles var bundið saman í last og totu og bundið í búnt, tíu 

pör af vettlingum í búnti (Tryggvi Emilsson, 2002, bls. 75). 

 

Lýsingar Tryggva á klæðnaði þar sem flest var prjónað eru einnig áhugaverðar. 

Eftirfarandi lýsing hans er þegar hann var sendur í neyð á skírdag 1917 til Akureyrar 

til þess að reyna að útvega mat á heimili sitt, Gil í Öxnadal. Fatnaðurinn er 

augljóslega til þess gerður að halda hita og lífi í ungum manni sem ferðaðist 

fótgangandi á milli staða til þess eins að reyna að útvega vistir til þess að 

heimilisfólkið sylti ekki í hel. “Í Árbók Íslands 1917 segir um laugardaginn fyrir 

páska: “7unda apríl gerði aftaka stórhríð með miklu frosti, varð bæði manntjón, 

fjárskaðar og skipatjón”” (Tryggvi Emilsson, 2002, bls. 159). “ ... ég var þannig búinn 

að innst voru prjónuð ullarnærföt, þá kom brjósthlíf úr ullarflóka og smokkar 

prjónaðir sem smeygt var upp á úlnliðina, í tvennum sokkum og gengu þeir innri utan 

yfir nærbuxurnar og upp að hné en þeir ytri yfir skálmarnar á vaðmálsbuxunum, 

prjónuð axlabönd héldu buxunum uppi, þá komu peysurnar sem báðar voru með 

löngum ermum og gengu upp í háls” (Tryggvi Emilsson, 2002, bls. 143). Frásögnina 

skrifaði hann niður þegar hann komst loks heim við illan leik, heimtur úr helju, með 

svarblátt hörund vegna kulda.  

 

Í broti úr örsögu eftir Halldóru Kristínu Thoroddsen er prjóni stillt upp sem 

mótvægi við stress og æsing á kómískan hátt. 

  
Einu sinni hringir í mig ung kvikmyndagerðarkona og öskrar erindi sitt. Ég var eitthvað illa 

fyrirkölluð og sagði við hana mildilega: “Veistu það, hér úti í samfélaginu er til fólk, sem er 

hreinlega bara að prjóna.” Unga konan þagði drjúga stund og sagði svo mun yfirvegaðri: 

“Sverðu það, ég hélt það væri alveg búið.” (Halldóra Kristín Thoroddsen, 2002, bls. 80). 

  

 Það er ekki auðvelt að finna íslensk ljóð um prjón en í nýrri ljóðabók eftir Jón 

Pálsson, 99 gagnleg ljóð, er eftirfarandi ljóð um prjónadótið hennar ömmu. 

 
 prjónakarfan hefur ætíð  
 staðið á bakvið stólinn 
 
 í henni eru: hnykillinn 
 prjónarnir, nálin og 
 
 hassið hennar ömmu (Jón Pálsson, 2015, bls. 26). 
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Þessa heyrði höfundur svo á kaffistofu í vinnunni hjá sér þegar hún spurði 

hvort einhver kynni vísu eða ljóð um prjón. 
 

Ingibjörg var afar gleið 
einkanlega að neðan, 

Holtamaður henni reið 

hún var að prjón'á meðan. 

 

Þessi hressandi klámvísa birtist í Morgunblaðinu árið 2012 en þá talar 

blaðamaður um að vísan sé að vissu leyti tákn um þá tíma þegar konur létu engan 

tíma fara til spillis og létu aldrei verk úr hendi falla (Kristín Heiða, 2012). 

 

 Í íslenskum barnabókum má einnig finna ágætar lýsingar á prjónandi fólki. 

Guðrún Helgadóttir skrifar um ömmuna í bókinni Í afahúsi, að hún prjóni vettlinga og 

sokka handa krökkunum af því að mamman hafi svo lítinn tíma til þess. Amman átti 

það einnig til að fara í skóla krakkanna, sækja staka vettlinga, og prjóna nýjan vettling 

á móti (Guðrún Helgadóttir, 1976). Í bókinni Sitji guðs englar prjónar amman líka af 

miklum móð, meira að segja á meðan hún gengur á milli húsa. “Amma prjónaði 

sokka, húfur, vettlinga og trefla frá morgni til kvölds, og mamma bætti og stagaði 

hverja finnanlega utanyfirspjör” (Guðrún Helgadóttir, 1983, bls. 92).  

Í bókinni Elías sem kom út sama ár og Sitji guðs englar er einnig setið við 

prjónaskap. Magga móðursystir Elíasar prjónar og er prjónaskapurinn nýttur til þess 

að lýsa skapinu í henni.  

 

Hún hélt bara áfram að prjóna grimmdarlega (Auður Haralds og Valdís Óskarsdóttir, 

1983, bls. 39).  

Magga herti prjónið og þóttist vera að telja (Auður Haralds og Valdís Óskarsdóttir, 

1983, bls. 41). 

Magga negldi prjónadótið í stólinn (Auður Haralds og Valdís Óskarsdóttir, 1983, 

bls.44). 

Og svo rak Magga stólinn í gegn með prjónunum og hljóp út úr stofunni...Og allt í 

einu kom Magga strunsandi og hlammaði sér í stólinn sinn. Sem betur fer mundi hún 

að taka prjónadótið úr honum fyrst (Auður Haralds og Valdís Óskarsdóttir, 1983, bls. 

50-51).  
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Sossa sólskinsbarn er kraftmikil stúlka í stórum systkinahóp. Sossa veifar 

stundum ömmu sinni á himnum og óskar þess að hún komi og prjóni eitthvað á þær 

systurnar. Systur hennar sem eru níu og tíu ára eru látnar prjóna og prjóna á kvöldin 

og þær spinna líka gróft band (Magnea frá Kleifum, 1991). 

Árið 2012 eru ömmur í barnabókum enn að prjóna. Amman í Bétveimur verður 

svo glöð þegar hún sér að Bétveir er sokkalaus og með fjóra fætur, því krakkarnir eiga 

allt of mikið af ullarsokkum “Húrra! Hann er SOKKALAUS...og HÚRRAAA! Hann 

er með FJÓRA fætur! Ég prjóna sokka handa honum. Þarna var ég aldeilis 

ljónheppin!” (Sigrún Eldjárn, 2012). 

Þessar tilvitnanir úr íslenskum bókmenntum gefa nokkra mynd af því hversu 

samofinn prjónaskapur er íslenskri menningu. Hér er um að ræða ævisögur og 

skáldsögur, ljóð, vísur, barnabækur og bækur fyrir fullorðna. Oftast er prjónaskapnum 

ekki lýst sem einhverju merkilegu eða sérstöku, heldur einhverju hversdagslegu, 

vinnu sem nauðsyn var að inna af hendi. Amman í Bétveimur virðist þó fremur prjóna 

vegna þess að hana langar svo til þess heldur en af því að krakkana vanti fleiri sokka. 

Þá vaknar spurningin, af hverju prjónar fólk ef engan vantar fleiri föt? Ekki er ætlunin 

að svara þeirri spurningu hér en  

2.11. HEFUR PRJÓNASKAPUR RÓANDI ÁHRIF Á FÓLK? 
Það er ekkert nýtt af nálinni, þó það sé vinsælt núna, að halda því fram að 

prjónaskapur hafi róandi áhrif á fólk. Árið 1981 birtist stutt grein í Tímanum þar sem 

því er haldið fram að prjónaskapur bæti geðið. “Þeir sem prjóna eru miklu skapbetri 

en þeir sem aldrei taka í prjónaskap, segja læknar. Læknir nokkur lét hafa það eftir 

sér, að það væri miklu betra fyrir taugatrekkta persónu að fitja upp á vettlingi en að 

taka inn róandi pillu” (Prjónaskapur, 1981). Vert er að geta þess að Tíminn gat engra 

heimilda fyrir þessum sannindum. 

	   Árið 2008 birtist í Morgunblaðinu grein um handgerðar jólagjafir eftir Maríu 

Ólafsdóttur. Hún tekur viðtal við Láru Magneu Jónsdóttur, formann 

Heimilisiðnaðarfélagsins, sem segir “Þegar samdráttur er í þjóðfélaginu, eins og nú 

stefnir í, fer fólk að skoða önnur gildi og margir sjá ró og frið í að stunda handavinnu. 

Það hefur líka verið vísindalega sannað að prjónaskapur er mjög róandi en við hann 

nær manneskja sama slökunarstigi og í svefni” (María Ólafsdóttir, 2008). 

Árið 2010 gerðu breskir rannsakendur viðamikla rannsókn á áhrifum 

prjónaskapar á viðhorf fólks til sinnar eigin andlegu og félagslegu heilsu. Rannsóknin 

var öllum opin á internetsíðu fyrir prjónafólk. Skoðuð voru 3545 svör en 98,8% 



Handprjón	  á	  samfélagsmiðlum	  í	  upphafi	  21.	  aldarinnar
	  

	  	  
46	  

	  

svarenda voru konur og reynsla þeirra af prjónaskap var allt frá tveimur vikum upp í 

35 ár. Í stuttu máli staðfestu þátttakendur rannsóknarinnar það að prjónaskapur hefur 

góð áhrif á andlega og félagslega velferð þeirra og heilsu. Þátttakendur nefndu það að 

prjónaskapur væri róandi, veitti þeim hvíld, og taktfasta hreyfingin hefði góð áhrif á 

þá. Þeir sögðu einnig að prjónaskapur hjálpaði þeim við að takast á við aðra hluti. 

Athyglisvert verður að teljast að 81% þeirra sem höfðu átt við þunglyndi að stríða 

sögðust verða mun hamingjusamari við það að prjóna (Riley, Corkhill og Morris, 

2013, bls. 50-57).	  

2.12. PRJÓNAKLÚBBAR OG PRJÓNAKAFFI 
Þekkt er á meðal íslenskra kvenna að vera í svokölluðum saumaklúbbum þar sem 

konur hittast í heimahúsum, sauma, prjóna, spjalla og gæða sér á veitingum. 

Saumaklúbbar hafa gegnt mikilvægu hlutverki í samskiptum kvenna á öldinni sem 

leið. Þar hafa konur skipst á uppskriftum og ráðum varðandi allt milli himins og 

jarðar, þar með talið prjónaskap og prjónauppskriftir. Síðustu ár hafa svokallaðir 

prjónaklúbbar og prjónakaffi bæst við um land allt en þeir eru oft ekki í heimahúsum. 

Þessi þróun á sér stað víða á Vesturlöndum en er ekki séríslenskt fyrirbæri. 

Prjónakaffi eru haldin víða, og eru oft í kirkjum, kaffihúsum og í verslunum. Þetta eru 

yfirleitt opnir viðburðir sem öllum er frjálst að sækja. Prjónakaffi 

Heimilisiðnaðarfélagsins er t.d. alltaf haldið fyrsta fimmtudag í mánuði á Café Meskí 

í Fákafeni.  

 
Á síðasta prjónakaffi mættu 100 manns og þar á undan enn fleiri svo hópurinn sprengdi utan 

af sér kaffihúsið. Prjónakaffið fer þannig fram að fólk kemur með sína handavinnu, hver sem 

hún er og fær sér kaffi og með því. Hingað til hefur hópurinn nær eingöngu samanstaðið af 

konum sem rabba saman og hafa það notalegt yfir prjónaskapnum (María Ólafsdóttir, 2008). 

 

Á Facebook mátti þann 4. október 2015 auk þess finna Prjónakaffi Hörpu, 

Prjónakaffi í Bústaðakirkju, Prjónakaffi Gallery Spuni, Prjónakaffi í Safnaðarheimili 

Dómkirkjunnar, Prjónakaffi í Jónshúsi, Prjónakaffi í Garði og enn fleiri síður um 

prjónakaffi sem opin eru almenningi. 

 Myndlistin hefur ekki farið varhluta af þessari þróun. Árið 2012 var til að 

mynda áhugaverð sýning á óhefðbundnu prjóni í Listsafni Reykjavíkur. Í verkinu er 

lítil tveggja herbergja íbúð endurgerð og bókstaflega allt, veggir og innbú, klósett og 

vaskar, er prjónað. 
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Elin Strand Ruin + The New Beauty Council hafa tekið höndum saman við Listaháskóla 

Íslands og íslenska prjónaklúbba við gerð Knitting House (Prjónahússins). Upphaflega varð 

það til í útjaðri Stokkhólms vegna áhuga á þeirri stefnu sem einkennt hefur blokkarhverfi 

félagslegra íbúða í Evrópu á eftirstríðsárunum, sérstaklega á Norðurlöndum. Einnig réði því 

forvitni um hvernig lífi fólk lifir bak við hina fjöldaframleiddu steinsteyptu veggi. Prjónahúsið 

snýst um athöfnina að prjóna þar sem hver lykkja er úthugsuð og rými hugsunarinnar verður 

sýnilegt, færir oikos  út í hið almenna rými (Listasafn Reyjavíkur, 2012). 
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3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 
Hér verður fjallað um þátttakendur rannskóknarinnar og hvaða aðferðum var beitt til 

þess að velja þátttakendur. Því næst verður greint frá rannsóknarnálgun og 

rannsóknaraðferðum og í framhaldi af því verður framkvæmd rannsóknarinnar 

tíunduð. Þá mun ég tala um greiningu gagna og réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar. Í lokin verður sagt frá stöðu rannsakanda innan rannsóknarinnar og 

fjallað um siðferðileg álitaefni. 

 
3.1. ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR 

Þýði rannsóknarinnar er handprjónafólk sem notar Internetið og samfélagsmiðla í 

vinnu sinni við prjónaskapinn. Þetta fólk hefur prjónaskap ýmist að aðalvinnu, 

aukavinnu eða tómstundavinnu, og á það sameiginlegt að prjóna reglulega og nýta sér 

Internetið og samfélagsmiðla um prjónaskap. 

 Til þess að forðast hlutdrægni rannsakanda var ætlunin að notast við 

snjóboltaúrtak, fyrsti viðmælandi fær að benda á næsta viðmælanda sem rannsakandi 

biður um sérfræðingaviðtal við (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Til 

þess að velja fyrsta viðmælanda var dregið úr nokkrum viðmælendum sem 

rannsakandi taldi að hefðu mikið um efnið að segja. Höfundur skrifaði nokkur nöfn á 

blað og valdi einn miða blindandi. Þeir viðmælendur sem fóru í pottinn eiga það 

sameiginlegt að hafa gefið út efni á netsíðum og notað samfélagsmiðla við 

prjónaskapinn. Snjóboltaúrtakið var valið til þess að forðast hlutdrægni og komast í 

kynni við viðmælendur sem rannsakandi þekkti ekki til fyrir. Að fyrstu þremur 

viðtölunum, forviðtölum, loknum var ákveðið að nota ekki snjóboltaúrtak en velja 

viðmælendur eftir því sem höfundur taldi að þjónaði rannsókninni best, svokallað 

tilgangsúrtak. Tilgangsúrtök taka mið af rannsóknum og í þeim eru valdir 

einstaklingar sem taldir eru hafa mikið um rannsóknarefnið að segja og búa yfir 

víðtækri þekkingu um efnið (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

 Fyrstu þrjú sérfræðingaviðtölin eða forviðtölin þjónuðu þó þeim tilgangi að 

aðstoða rannsakanda við að þróa og meta spurningar sem lagðar voru fyrir hóp fólks í 

viðtölum seinna í rannsókninni. Það úrtak var valinn þverskurður af þýðinu, 

tilgangsúrtak, þar sem  prjónafólki sem notar samfélagsmiðla reglulega var boðið að 

taka þátt. Rannsakandi valdi einstaklinga sem hún taldi þjóna rannsókninni en gerði 

ráð fyrir að sér væri bent á viðmælendur, einhverja sem hún þekkti til og aðra sem 

hún hafði ekki heyrt af áður og þeim boðið að taka þátt. Þátttakendur rannsóknarinnar 
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búa víða, sinna ýmsum öðrum störfum og þekkjast lítið og oft ekkert persónulega. 

Spurningunum var breytt lítillega eftir fyrstu viðtölin, engu var sleppt en nokkrar 

spurningar voru dýpkaðar. Viðmælendum var boðin nafnleynd. Viðtölin voru 

hljóðrituð og afrituð strax að viðtölum loknum. 

	  

3.2. HÖNNUN  RANNSÓKNAR OG RANNSÓKNARNÁLGUN 
Handprjón sem félagsleg og menningarleg iðja í nútímanum hefur lítið verið 

rannsakað. Það að börn klæddust heimaprjónuðum fatnaði eins og til að mynda 

sokkum, vettlingum, húfum og peysum þótti ekkert sérstaklega merkilegt á 20. 

öldinni eftir því sem rannsakandi kemst næst, og lítil ástæða var talin til þess að skoða 

fræðilega jafn sjálfsagt fyrirbæri eins og þennan prjónaskap kvenna, en þær prjónuðu 

lengi vel að stærstum hluta inni á sínum eigin heimilum. 

 Þessi rannsókn er feminísk í eðli sínu, það er að segja hún einblínir á 

handprjónaheiminn sem í dag er að mestu leyti byggður upp af konum. Í gamla 

bændasamfélaginu prjónuðu allir, karlar og konur, en félagsmynstrin hafa þróast frá 

vissu jafnrétti í prjónaheiminum yfir í það að prjónaheimurinn er að mestu leyti setinn 

konum, og þó að karlar séu velkomnir eru þeir sjaldséðir hvítir hrafnar. Mögulega er 

hægt að flokka þessa rannsókn sem menningarlega feminíska rannsókn, en þær 

rannsóknir eru rannsóknir á konum, veröld þeirra og reynslu (Rannveig Traustadóttir, 

2013).  

 Rannsakandi ætlar að leitast við að ræða við viðmælendur sína á 

jafnréttisgrundvelli en það er einnig eitt af einkennum feminískra rannsókna. Lögð 

verður áhersla á að jafnræði milli rannsakanda og þátttakenda en ég sem rannsakandi 

er í raun að rannsaka minn eigin hóp, hóp sem samanstendur mestmegnis af konum 

með sameiginlega reynslu og áhugamál (Rannveig Traustadóttir, 2013). 

 Rannsóknin á handprjóni í prjónaheiminum á 21. öldinni lýsir félagslegum og 

menningarlegum menningarkima kvenna og hugsanlegum breytingum í prjónafaginu 

með tilkomu samfélagsmiðla sem prjónafólk nýtir sér. Þessar félagslegu breytingar 

felast í opnum samskiptum á netinu og hefur gildi fyrir heim sem lítið hefur verið 

fjallað um í rannsóknum. Þessi heimur virðist þó vera að öðlast aukið vægi í 

fjölmiðlum og netheimum sem mikilvæg alþýðulist og mikilvægt félagslegt 

menningarfyrirbæri. Þessari rannsókn er ætlað að varpa einhverju ljósi á heim 

handprjónafólks á veraldarvefnum, heim með sterkar rætur í menningarsögu íslensku 

þjóðarinnar. 
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3.3. LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ/UM, KOSTIR OG GALLAR 
Rannsóknaraðferðin er eigindleg og framkvæmd voru hálfopin sérfræðingaviðtöl. Í 

hálfopnum viðtölum eru staðlaðar spurningar og umræðuefnið er ákveðið af 

rannsakanda en viðtalinu er leyft að fara út um víðan völl og samtalinu leyft að þróast 

af bæði viðmælanda og rannsakanda á jafningjagrundvelli.  

 

 Rannsóknir á reynsluheimi fólks snúast um að skilja reynslu þátttakenda frá 

 þeirra eigin sjónarhóli og laða þannig fram sammannlega reynslu. Viðtölin 

 felast í samræðum þar sem umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda sem  leggur sig 

 fram um að mæta viðmælanda á jafnréttisgrundvelli. Umræðuefnið er ákveðið 

 fyrirfram en svo er ekki um áherslur í samræðunum. Fjallað verður um atburði, 

 hugrenningar, tilfinningar, hegðun, skynjun, vonir, væntingar og  annað sem er til 

 marks um það sem skiptir þátttakendur máli.  Þegar viðfangsefnið er félagslegt ferli 

 er áherslan á hvað og hvernig eitthvað gerist eða gerðist og hvernig breytingar eiga 

 sér stað (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). 

 

Í viðtölum af þessu tagi er ákveðið valdajafnvægi, þ.e.a.s rannsakandi hefur ekki 

vald yfir viðmælandanum og stoppar ekki viðmælandann ef hann fer langt út fyrir 

efnið. Þetta líkist því meira samtölum fólks en viðtölum sem stýrt er á mjög ákveðinn 

hátt af þeim sem tekur viðtalið. Þetta hefur þann kost að hægt er að ná fram 

upplýsingum sem rannsakanda datt ekki í hug að spyrja um og hafði ekki séð fyrir að 

væru áhugaverðar. Þannig getur rannsóknin komið höfundi á óvart og leitt 

rannsóknina inn á nýjar brautir.  Ókostirnir eru þeir að erfiðara er að greina opin 

viðtöl og draga réttar ályktanir en að lesa úr stöðluðum spurningum. 

 

3.4. FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR, AÐGENGI AÐ GÖGNUM OG GREINING 

GAGNA 
Rannsóknin var framkvæmd i tveimur lögum. Fyrst voru sérfræðingaviðtöl tekin eftir 

snjóboltaúrtaki en svo var ákveðið að nýta svokallað tilgangsúrtak þannig að 

rannsóknin færi ekki út af sporinu og rannsakandi gæti fengið sem nákvæmastar 

upplýsingar í viðtölunum. 

 Fyrsti viðmælandi var aðili sem ég sem rannsakandi þekkti af afspurn en ekki 

persónulega. Haft var samband við fyrsta þátttakanda í sérfræðingaviðtal á netinu í 

gegnum Facebook. Tölvupóstur er formlegra samskiptatæki en skilaboð á 

samskiptamiðlum en þar sem rannsóknin er að hluta til rannsókn á notkun 
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samfélagsmiðla fannst rannsakanda eðlilegt að nota þann miðil í þessu tilfelli. Fyrsti 

viðmælandi benti svo á næsta viðmælanda sem benti á þriðja viðmælanda. Þetta var 

svokallað snjóboltaúrtak (Þórólfur Þórlindsson, 2003). Sami háttur var ekki hafður á í 

framhaldinu heldur valdi rannsakandi viðmælendur en bað þá alltaf um að benda sér á 

nýja viðmælendur. Rannsakandi mat svo þessar upplýsingar. Viðtölum var haldið 

áfram þar til rannsakandi mat það sem svo að mettun væri komin í viðtölin, það er að 

segja þegar að lítið af nýjum upplýsingum kom fram.  

 Aðgengi að samfélagsmiðlum er gott, það liggur í hlutarins eðli að aðgengi er 

opið og langflestir fá aðgang að þeim hópum á miðlunum sem þeir óska eftir að vera 

með í. Ég sem rannsakandi er í mörgum hópum nú þegar sem áhugamanneskja og 

kem til með að vera það áfram, nú einnig sem rannsakandi og fagaðili. Í gegnum 

þessa miðla er hægt að varpa fram margvíslegum spurningum og fá svör við flestu en 

siðareglur flestra hópa, bæði opinberar og óopinberar, kveða á um almenna kurteisi og 

að aðgát skuli höfð í athugasemdum. 

 Þegar gögnin voru greind voru þau rituð niður, flokkuð bæði eftir spurningum 

og svörum og skoðuð af nákvæmni. Rannsakandi reyndi að gæta þess að birta bæði 

það sem er dæmigert og ódæmigert og fjalla bæði um það persónulega og almenna, 

það jákvæða og neikvæða, það sem rannsakandi áætlaði að kæmi fram og það sem 

kom honum á óvart. 

 Rannsakandi gerði sitt ýtrasta til þess að halda opnum huga gagnvart 

viðmælendum og sjálfum sér, og spyrja gagnrýninna spurninga í greiningu gagna.  

Hann þurfti í framhaldinu að gera sér grein fyrir því þegar mettun var komin í gögnin.  

Mikilvægt er að niðurstöðurnar endurspeglist í viðhorfum viðmælenda og að 

niðurstöðurnar séu marktækar og trúverðugar.  

 

3.5. RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 
Munurinn á feminískri aðferðafræði og hefðbundinni aðferðafræði er meðal annars sá 

að persónuleg reynsla í feminískum rannsóknum skiptir máli.  Hlutleysi í rannsóknum  

hefur löngum verið talið mikilvægt en feminísk aðferðafræði gengur  að hluta til út á 

að lýsa persónulegri upplifun og reynslu. "Feminískir rannsakendur lýsa því oft 

hvernig verkefni þeirra eiga sér rætur í og eru hluti af þeirra eigin lífi og reynslu" 

(Rannveig Traustadóttir, 2013). 

 Rannsóknin gengur ekki út á að finna einhvern sannleika um breytingar í 

prjónafaginu og menningunni í faginu. Leitast var við að finna hið almenna í hinu 
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einstaka með einsögulegri nálgun þar sem einblínt var á eina sögu viðmælanda í einu. 

Áherslan var á að gera grein fyrir reynslu og skoðunum ólíkra einstaklinga um efnið 

og reyna samtímis að finna sameiginlegan reynsluheim sem gerir grein fyrir örum 

breytingum í upphafi 21. aldarinnar. Rætt var við grasrótina um þeirra persónulegu 

sýn og viðhorf með það að markmiði að halda sögunni til haga, ekki síst sögu örra 

breytinga líðandi stundar. 

 

3.6. STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 

ÁLITAEFNI  
Rannsakandi útskrifaðist frá Textíldeild Myndlista- og handíðaskóla Íslands árið 1995 

þar sem hann lagði stund á textíl bæði sem handverk og myndlist. Prjónaskapur var 

ekki hluti af náminu en námskeið í tóvinnu og spuna var það. Árið 1997 lauk hann 

meistaranámi í textíl frá Listaháskólanum í Bergen í Noregi með áherslu á vefnað. 

Prjón var heldur ekki hluti af því námi. Árið 2003 lauk hann kennsluréttindanámi og 

er með kennsluréttindi í textíl á grunnskóla og framhaldsskólastigi. Hann hefur ekki 

unnið við fagið nema að litlu leyti en stundar handavinnu jöfnum höndum. 

 Amma hans kenndi honum að prjóna þegar hann var lítil stelpa. Amman 

prjónaði húfur og vettlinga heima sem hún sagði rannsakanda að hún seldi í búðir sem 

aðallega seldu ferðamönnum íslenskt handverkt. Rannsakandi prjónaði fyrstu peysuna 

án aðstoðar þegar hann var 14 ára en uppskriftin var í blaði sem hét Lopi og band. 

Peysuna á hann enn en hann hefur enga tölu yfir það hversu margar hann hefur 

prjónað um ævina. Prjónaskapurinn hefur verið mismkill í gegnum árin en allir synir 

hans hafa gengið í heimaprjónuðum peysum, sokkum, vettlingum og húfum. Fyrir um 

það bil 10-15 árum rann eitthvað flíspeysuæði á alla drengina sem neituðu að ganga í 

heimaprjónuðu en það er runnið af þeim. Nú gengur miðjudrengurinn aðeins í 

norskum heimaprjónuðum peysum, Marius eða Setesdal, á meðan hinir vilja svartar 

lopapeysur með klassísku lopapeysumynstri. Barnabarnið fer í leikskólann í heilum 

lopagalla með heimaprjónaða vettlinga. Síðustu ár hefur hann prjónað að meðaltali 

eina peysu á mánuði og auk þess húfur, vettlinga, sjöl, trefla og annað smálegt.  

 Hann skoðar prjón á samfélagsmiðlum næstum daglega og grípur í prjónana 

sem hann hefur með sér út um allt daglega og stundum oft á dag. Það að skoða prjón á 

Facebook er orðinn hluti af daglegri rútínu hjá honum á sama hátt og hann kíkir inn á 

fréttamiðla til að sjá hvað er helst í fréttum. 
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 Menningarleg neysla hans á prjónatengdu efni vex ár frá ári. Þetta eru til 

dæmis bækur, bæði keyptar og allar þær sem hann fær lánaðar á bókasöfnum. Einnig 

kaupir hann þónokkuð af garni, bæði til þess að prjóna eitthvað ákveðið úr og líka 

garn sem hefur einhverja sérstöðu, handlitað garn, handspunnið eða unnið úr sérstöku 

hráefni.  Mikið úrval af prjóna- og handavinnubókum er að finna á Borgarbókasafninu 

og í bókasafni Norræna hússins. Hann á orðið ágætt bókasafn handavinnubóka og þá 

aðallega prjónabóka. Rannsakandi hefur notað Facebook síðan 12. maí 2010 og verið 

með í hinum ýmsu prjóna og handavinnuhópum á miðlinum eftir því sem þeir spretta 

upp.  

 Rannsakandi er þannig tengdur rannsókninni bæði sem menntaður fagmaður 

og sérleg áhugamanneskja um efnið. Afstaða hans til verkefnisins er jákvæð. Hann 

hefur engra efnahagslegra hagsmuna að gæta og hefur ekki atvinnu af handprjóni eða 

afurðum tengdu því. Hagsmunir hans sem fagmanneskju eru þó gífurlegir í því skyni 

að varpa jákvæðu ljósi á handprjón sem mikilvægs menningarfyrirbæris og félagslegs 

fyrirbæris á 21. öldinni. Rannsakandi þarf að vera meðvitaður um að þekking hans á 

fyrirbærinu handprjón er mikil og skoðanir hans eru mótaðar.  Hann þarf í ljósi þess 

að vera opinn fyrir því að viðmælendur bendi á þætti sem honum hafa ekki dottið í 

hug og séu með skoðanir sem eru ólíkar hans. Hann þarf því að vanda mjög til verka 

við úvinnslu gagna og gæta þess að allar skoðanir viðmælenda varðandi 

rannsóknarefnið eigi rétt á sér og skipti máli við greiningu niðurstaðna. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 
Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi verður farið 

yfir niðurstöður úr viðtölunum og í öðru lagi verður netsíðan Ravelry skoðuð með það 

að markmiði að gera grein fyrir umfangi og innihaldi samfélagsmiðilsins Ravelry. 

 

4.1. NIÐURSTÖÐUR EIGINDLEGRA VIÐTALA 
Allir viðmælendur eru konur, en það er lýsandi fyrir þýðið þar sem það hallar mjög á 

karlmenn í prjónamennsku á Íslandi. Bakgrunnur viðmælenda, áhugasvið, tengsl og 

viðhorf til prjónafagsins, verður skoðaður. Rætt verður hvernig prjónafólk nýtir 

samfélagsmiðla í sinni vinnu við prjónafagið eða áhugamálið prjón, og hvort þessir 

miðlar hafi einhver áhrif á útbreiðslu og vinsældir prjóns á Íslandi. Ef viðmælendur 

telja að miðlarnir hafi einhver áhrif verður reynt að skoða hvers eðlis áhrifin eru og 

hvert þau munu hugsanlega leiða okkur. 

	  

4.1.1. Bakgrunnur og atvinna viðmælenda 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 10 íslenskar prjónakonur, Dóra 35 ára, María 53 

ára, Helga 36 ára, Birna 45 ára, Dísa 33 ára, Sædís 37 ára, Auður 38 ára, Blædís 25 

ára, Heiðveig 57 ára og Eydís 31 árs. Konurnar eru við störf víða í þjóðfélaginu og 

vinna sem bæjarfulltrúi, starfsmaður á tannlæknastofu, íslenskufræðingur, 

doktorsnemi, starfsmaður í prjónaverslun, húsvörður, kennari, forstöðumaður, 

sauðfjárbóndi, rithöfundur, sagnfræðingur og aðstoðarleikskólastjóri. Konurnar eru 

allar af íslenskum uppruna. Allar líta þær á prjón sem sitt aðalháhugamál og nokkrar 

þeirra starfa einnig við fagið. Konurnar koma víða að og búa í Reykjavík, á 

Reykjanesi, á Vesturlandi, á Suðurlandi,  á Austurlandi og í Danmörku. 

 Þær eiga það sameiginlegt að prjóna reglulega, flestar daglega, og allar nota 

þær samfélagsmiðla tengda prjóni. Þrjár kvennanna gera þetta aðeins sér til 

skemmtunar á meðan aðrar hafa af þessu atvinnu, allar þó sem aukavinnu nema ein. 

 Þrjár kvennanna segja að þeim finnist þær alltaf hafa prjónað, þær muna varla 

eftir því að hafa ekki kunnað það. Ein segist til dæmis muna vel eftir því þegar hún 

lærði að prjóna í saumaklúbbi með mömmu sinni. Hún segir að garnið hafi verið svart 

og hún sjálf ferlega geðvond á meðan móðursystir hennar hjálpaði henni áfram við 

prjónaskapinn. Geðvonskan rann svo fljótt af henni eftir því sem hún man best og um 

fermingu var hún farin að prjóna lopapeysur og selja og gerir enn rúmum tuttugu 

árum seinna. 
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 Önnur segist ekki muna eftir því að hafa ekki kunnað að prjóna, prjónið var 

alltaf hluti af venjulegu heimilislífi. 

 
Mér finnst eins og ég hafi bara fæðst með prjóna. Ég hef alltaf verið prjónandi, bara alltaf. Í 

grunnskóla sat ég og prjónaði alltaf, þetta var bara svo rosa eðlilegt, alltaf verið að prjóna í 

kringum mig, amma var handavinnukennari og mamma vann í vefnaðarvöruverslun (Birna). 

 

Sú þriðja segir að í minningunni hafi alltaf verið hálfprjónaðar flíkur um allt 

hús en bæði mamma hennar og amma prjónuðu mikið. Hún bætir við að mamma 

hennar hafi oft ekki klárað flíkur og að mikið hafi verið til af hálfunnu prjónadóti. 

 Allar konurnar lærðu að prjóna sem börn en hættu því sumar tímabundið, eða 

minnkuðu það verulega sem unglingar eða ungar konur. Í dag segjast þær allar prjóna 

nánast daglega, og allar segja þær sömuleiðis að áhuginn á prjónaskap aukist eftir því 

sem árin líða og þær prjóni meira. 

 
Amma prjónaði. Ég prjónaði bara sjálf, hafði mikinn áhuga á því sko. Svo hætti ég því í smá 

tíma. Svo byrjaði ég aftur, ætli það séu ekki svona 10 ár síðan. Svo er það meira núna, það 

ágerist alltaf. Nú er ég bara „hooked“ algjörlega (María). 

 

Ég prjónaði þarna fyrst þegar ég var lítil, svo prjónaði ég peysu á systur mína þegar ég var 13 

ára. Svo var þetta alltaf bara eitt og eitt eitthvað lítið  þangað til þarna 2008. Að ég varð svona 

heltekin. Ég bara prjónaði og prjónaði og ég gat ekki hugsað um neitt annað en að prjóna 

(Auður). 

 

Ég veit ekki af hverju prjónið hefur verið svona brjálæðislegt passion hjá mér alltaf, ég myndi 

bara vilja gera þetta, prjóna, prjóna, prjóna og búa til uppskriftir. Það vill bara enginn kaupa 

það sem maður er búinn að leggja vinnu í á réttu verði. Það er problem (Birna). 

 

Þær muna allar eftir konum í fjölskyldunni, aðallega mömmum og ömmum, 

sem prjónuðu, en ekki eftir neinum karlmönnum í nánasta umhverfi. Elsti 

viðmælandinn man þó eftir afa sínum sem prjónaði sokka og önnur man eftir frænda 

sem prjónaði en hann þótti sérlundaður og bjó einn. Einnig man hún eftir gömlum 

mönnum sem prjónuðu á elliheimili sem hún vann á fyrir um tuttugu árum. Ein til 

viðbótar man eftir gömlum frænda sem prjónaði í sveitinni þegar hún var barn. 

 
Frændi hennar ömmu prjónaði og tefldi, ég man hann kenndi mér að tefla. Hann var rosa spes 

kall, átti kofa upp við Rauðavatn þar sem hann bjó. Hann prjónaði. Hann var líka svona 

skrítinn. Ég man ekki eftir öðrum karlmönnum að prjóna (Helga). 
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Amma kenndi mér að prjóna og það gekk bara mjög vel. En afi minn, langafi minn, sem að 

var blindur sat við hliðina á mér og sagði “mér heyrist þetta nú ekkert ganga vel hjá þér”. Þá 

var ég með sokkaprjóna og búin að missa þá svona 10 sinnum í gólfið. Hann prjónaði ekki, 

kannski þegar hann sá, ég veit það ekki. Ég man ekki eftir neinum karlmönnum sem prjónuðu 

(Dísa).  

 

 Konurnar, sem viðmælendur muna eftir í æsku, prjónuðu oftast einar, 

heimavið og aldrei fyrir utan heimilið. Þó muna sumar eftir saumaklúbbum en það var 

ekki alltaf prjónað þar. Þær muna ekki eftir því að ömmur þeirra og mömmur hafi 

prjónað með vinkonum eða í prjónahópum eða í prjónakaffi eins og tíðkast víða núna. 

Amma einnar var með sér prjónaherbergi á heimilinu þar sem hún prjónaði svo að 

ullin færi ekki um allt hús. Þessi kona er sögð hafa prjónað eina lopapeysu á dag úr 

þreföldum plötulopa og selt útlendingum.  

 

4.1.2. Þegar ég lærði að prjóna 

Þrjár viðmælanda lærðu að prjóna í grunnskóla þegar þær voru 8-10 ára en hinar 

heima hjá ömmum sínum og mömmum þegar þær voru mjög ungar, allt niður í 4 ára. 

“Báðar ömmur mínar prjónuðu og mamma og semsagt ég lærði að prjóna af þeim 

öllum. Mismunandi í raun hvað hver kenndi” (Dóra). 

 Ein viðmælenda var látin læra að prjóna upp á nýtt í grunnskóla vegna þess að 

amma hennar, sem er örvhent, hafði kennt henni að prjóna eins og örvhentir gera. 

Önnur þeirra sem lærði að prjóna í grunnskóla leitaði til gamla handavinnukennarans 

síns með aðstoð og upprifjun þegar hún byrjaði að vinna í sínum gamla barnaskóla. 

Henni var vel tekið og hún hefur prjónað síðan og kennt öðrum að prjóna á sínum 

vinnustað. 

 Allar prjónuðu þær litla hluti fyrst eins og dúkkuföt á barbídúkkur og monsur 

eða litlar buddur og síðan var farið að vinna sokka og vettlinga. Að lokum var farið að 

prjóna peysur. Öllum fannst þeim skemmtilegt að vinna allskonar handavinnu sem 

börn, auk prjóns tala þær um saumaskap, útsaum og hekl. 

 

Ég kunni að prjóna, ég prjónaði einhver svona nokkur stykki sem eru ennþá til, 

nærbuxur á monsuna mína og einhverjir svona pinku litlir hlutir sem ég dundaði mér 

við sem barn (Dóra). 
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Mamma kenndi mér að prjóna, ég man alveg eftir því, hún kenndi mér að prjóna föt á 

barbie dúkkuna mína. Það var það fyrsta sem ég prjónaði. Mér leið frábærlega, ég 

hlakkaði svo til að þetta væri tilbúið á dúkkuna mína, mér fannst það mjög spennandi. 

Svo prjónaði ég peysu á systur mína þegar ég var 13 ára (Auður). 

 

 Þær eru sammála um að prjónið sé þannig áhugamál að maður sé aldrei 

fullnuma. Þær segjast alltaf vera að læra eitthvað nýtt, nýja tækni, aðferðir og 

útfærslur. Ein sagði þó að á tímabili, löngu fyrir tíma samfélagsmiðlanna, hafi hún 

haldið að hún kynni allt um prjón og þyrfti ekki að læra neitt. Vinkonur hennar drógu 

hana svo með sér á prjónanámskeið hjá gúrúinum Kaffe Fassett sem haldið var í 

prjónaversluninni Storkinum en þá opnaðist fyrir henni nýr heimur og hún hefur verið 

að læra nýja hluti um prjón síðan. Henni finnst einnig að samfélagsmiðlarnir hafi svo 

stanslaust opnað nýjar dyr eftir að þeir bættust við. 

 
Það opnaðist alveg nýr heimur fyrir mér og við það varð ég bara alveg crazy. Ég prjónaði og 

prjónaði og prjónaði og þetta varð svona rosalega mikið hobbý hjá mér. Síðan hef ég verið 

alveg all in (Birna). 

 

 Yngsta prjónakonan bætir við að hún hafi fyrst lært að prjóna í skólanum, 

síðan hafi mamma hennar hjálpað henni svolítið en svo hafi Youtube séð um restina. 

Þessi viðmælandi selur sínar uppskriftir á Internetinu í dag. 

 

4.1.3. Hvernig líður fólki þegar það prjónar? 

Allar sögðust upplifa að það væri róandi að prjóna og að þeim liði vel við 

prjónaskapinn. Nokkrar töluðu sérstaklega um hugarró og ákveðna slökun við 

prjónaskapinn. Ein sagði þó að það gæti verið erfitt þegar prjónaskapurinn gengur illa 

en einnig mjög spennandi. Önnur bætti við að þetta væri orðin svona ofboðsleg þörf 

hjá sér, eitthvað sem hún verður að gera, hún bókstaflega verður að prjóna segir hún. 

”Mér líður æðislega þegar ég prjóna, alveg bara ótrúlega vel sko. Það er bara svona 

róandi líka” (María).  

 Tvær prjónakvennanna sögðust eiga erfitt með að einbeita sér og að halda 

athyglinni ef þær eru ekki með neitt í höndunum. Þannig sögðust þær eiga auðveldara 

með einbeitingu og að tala og hlusta á aðra þegar þær eru að prjóna. Þær nefndu sem 

dæmi að prjóna á meðan maður hlustar á fyrirlestra, spjallar við fólk eða er að horfa á 

sjónvarpið. Þær segjast flestar nota prjón til þess að ná fókus og stilla sig af eða ná 

hugarró, svona eins og fólk gerir í hugleiðslu og jóga sögðu tvær. Þær segja einnig að 
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fólki sem prjónar ekki finnist skrítið að þær geti aldrei slappað af en þær séu hins 

vegar að slappa af þegar þær prjóna. Í hléum í vinnunni t.d. þá tekur maður ekkert 

minna þátt í samræðunum þegar maður er að prjóna og nær líka að slappa af og gera 

eitthvað fyrir sjálfan sig segja þær, þeir sem prjóna vita þetta. 

 
Sumir halda að prjónakonur séu ofvirkar manneskjur sem geta aldrei stoppað. Það er samt 

aldrei fólk sem prjónar sem segir það. Aldrei. Við sem prjónum, já við vitum alveg að við 

erum bara að gefa okkur me time. Þær sem prjóna vita þetta (Dóra). 

	  

4.1.4. Efnahagshrunið 

Tvær kvennanna tala um 2008 sem einhvers konar tímamót í sínum prjónaskap, og 

fleiri nefna það ár sem einhvers konar tímamót í íslenskum prjónaskap og áhuga á 

handprjóni. Þær tala um að í kringum 2008 hafi allir farið að prjóna aftur, að prjónið 

hafi allt í einu verið úti um allt og orðið rosalega vinsælt. 
	  

Það var eitthvað sem gerðist bara, fólk fór að hugsa meira allt öðruvísi einhvernveginn. Líta inn á 

við og fara aftur í menningararfinn þú veist. Ekki alltaf kaupa nýtt og nýtt heldur búa til eitthvað. 

Svona eins og fast food og slow food, svona svipað konsept. Þetta að kaupa bara alltaf nýtt og nýtt 

það er soldið 2007 (Blædís). 

 

Ég held að það sé svona bylgja núna. Byrjaði með hruninu eða rétt fyrir það og er búið að vara 

alveg ótrúlega lengi. Ég held að þessi bylgja sem við erum í núna eigi eftir að minnka. Ég held það 

af því að þannig virkar þetta. En ég spái því að það verði miklu fleiri sem halda áfram að prjóna og 

þyki gaman að prjóna eftir þetta en fyrir (Helga). 

 

Ein leggur áherslu á að árið 2008 þegar sala á lopa fjórfaldaðist hérlendis hafi allt 

innflutt garn hækkað í verði og orðið svakalega dýrt á meðan lopinn hækkaði ekki 

neitt. Hann var áfram ódýr og þess vegna var aftur prjónað svona mikið af 

lopapeysum. 

	  

4.1.5. Viðhorf til handprjóns. Er eitthvað merkilegt að kunna að prjóna? 

Viðmælendur þekkja allar dæmi um neikvæð viðhorf til prjónaskapar. 

 
Ég var auðvitað bara 18 ára og ég er bara dáldið gömul sál. Ég var byrjuð að prjóna og fór 

með prjónadótið í skólann og það voru bara allir gvuuuuð þú ert eins og amma hérna að 

prjóna. Þeim fannst ég bara mjög asnaleg að vera að prjóna. En mér fannst það bara mjög 

gaman og skemmtilegt (Blædís). 
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Blædís heldur að viðhorfin séu samt aðeins að breytast. Hún segist halda að 

fleiri stelpur þori núna að prjóna opinberlega og viðurkenna að þær hafi áhuga á 

prjóni og finnist gaman að prjóna. Hún telur að samfélagsmiðlarnir eigi sinn þátt í 

þessu 

 
Það er þetta með samfélagsmiðlana. Eins og þarna Handóðir prjónarar, þú veist að þegar þú 

sérð þetta svona mikið þá sérðu að það er fullt af stelpum á þínum aldri að prjóna. Þá svona 

jaaáááá, af hverju ekki, ég má alveg prjóna (Blædís). 

 

Fleiri viðmælenda tala á þessum nótum, að fólk tengi prjón við gamlar ömmur 

og finnist hallærislegt, lúðalegt og skrýtið að sitja og prjóna. 

 
Við þurfum að poppa upp ímyndina af gömlu prjónakonunni. Þessi steríótýpa, þetta er bara 

ekkert smart, núll klassi. Við þurfum að sýna ungar konur, sýna karla, samfélagsmiðlarnir geta 

hjálpað til við það (Birna). 

 

Ég held líka að þegar maður hugsar um prjónaskap eða handverk þá sér maður fyrir sér gamla 

konu á kvenfélagsbás sem er að selja vettlinga. Það er kannski ekkert mjög glamúr. Ungt fólk 

vill frekar vera hönnuðir en handverksfólk, það er svona flottara eitthvað (Blædís). 

 

Engir viðmælendur eiga maka, bræður eða feður sem prjóna. Enginn þeirra er 

með haldgóða skýringu á því hvers vegna prjónafagið er svona kynjaskipt. Fyrr á 

tímum prjónuðu karlar jafnt sem konur en það breyttist hratt á 20. öldinni og nú eru 

konur í miklum meirihluta í heimi prjónafólks. Í grunnskólum landsins læra drengir 

jafnt sem stúlkur að prjóna en það virðist ekki vera nóg til að viðhalda áhuganum eftir 

að þeir hafa lært að prjóna. Þrír viðmælenda lýstu yfir áhyggjum sínum af því að þeir 

væru hræddir um að prjónakennsla leggðist af í skólum. Viðmælendur voru spurðir að 

því hvort og þá hvaða áhrif það hefði á prjónamenninguna að svona fáir karlmenn 

prjóna. Flest svörin voru á þá leið að verðið á tilbúnum handprjónuðum peysum væri 

hærra ef karlmenn prjónuðu þær. Engum karlmanni dytti í hug að vinna fyrir svona 

lágt tímakaup og þannig litu þeir á prjón, sem kvenmannsverk og einnig var orðið 

kvennadútl notað. 

 
Það er pottþétt þetta með verðið. Ég hugsa að ef að karlmenn væru að prjóna þetta þá fyndist 

öllum ótrúlega eðlilegt að peysan kostaði 30.000 eða 50.000. annars er þetta svona, ææææ, 

ertu ekki heima að prjóna öll kvöld hvort sem er, er ekki nóg að fá bara upp í efniskostnað. 

Mér finnst þetta vera viðhorfið, þetta er samt aðeins að lagast held ég, svona smá(Auður). 
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Karlmenn voru auðvitað alltaf að prjóna einu sinni. En svo varð þetta kvenlegt, á 20. öldinni 

þegar karlmenn fóru út á vinnumarkaðinn og konur voru heimavinnandi, þá höfðu þær tíma til 

að prjóna en karlmennirnir kannski ekki. Og svo varð það þannig eins og með flest 

kvennahlutverk þá hafa þau ekki þótt við hæfi fyrir karlmenn (Blædís). 

 

Ef maðurinn minn færi að prjóna einhvers staðar fyndist honum að hann væri að falla í 

einhverjum status. Þannig að þetta er rosa kvenna eitthvað, og auðvitað þurfum við að byrja í 

skólanum, gera þetta þannig að strákunum finnist þetta ekkert lúðalegt. En strákum finnst 

þetta hallærislegt, ekkert kúl. Við verðum einhvern veginn að reyna að brjóta þennan ís. 

Karlar prjónuðu fyrst, þeir hafa bara ekki prjónað á 20. öldinni (Birna). 

 

Fleiri viðmælendur tala um að margir telji að prjónaskapur sé einskis eða lítils 

virði.  

 
Margir telja að þetta sé svona auka, að þetta sé til gamans. Eldri konur eru verstar með þetta 

viðhorf, að þetta sé einskis virði. Gamlar konur eru verstu kúnnarnir, þeim finnst handprjónið 

allt of dýrt, og þær ættu nú að vita hversu langan tíma þetta tekur, hvað er mikil vinna í þessu. 

Þetta er mjög skrýtið. Þetta er ástæðan fyrir því að það eru engir karlmenn í þessu, öll þessi 

vinna. Kannski er þetta vegna þess að í íslensku samfélagi hefur alltaf einhver í fjölskyldunni 

prjónað og fólk hefur bara fengið svona hluti upp í hendurnar, án þess að þurfa að borga neitt 

(Sædís). 

	  

Viðmælandi sem búið hefur í fjórum löndum tekur fram hvað útlendingum 

finnst þessi prjónakunnátta ótrúlega merkileg. Hún vill halda því fram að Íslendingar 

beri of litla virðingu fyrir handverkinu. Finnist íslenska handverkið ekkert mjög 

merkilegt á meðan útlendingar gapi af aðdáun þegar þeir komi inn í búðir eins og 

Handprjónasambandið á Skólavörðustíg. Hún telur jafnframt að prjónakunnátta meðal 

íslenskra kvenna á 21. öldinni sé svo almenn að Íslendingar skilji ekki hversu sérstakt 

og mikilvægt þetta sé í raun og veru. 

	  

4.1.6. Hafa samfélagsmiðlar eins og Ravelry, Facebook og Pinterest áhrif á 

vinnu handprjónafólks á Íslandi? 

Allar prjónakonurnar telja að samfélagssíðan Ravelry hafi mikil áhrif, bæði á þá sem 

nota Ravelry mikið og svo smitar það sem þær sjá og læra út frá sér segja þær flestar. 

Þær telja að það sama gildi um Facebook en þann miðil nota allir viðmælendur 

rannsóknarinnar í tengslum við prjónaskapinn. Bent var á að ömmur og mömmur og 



Handprjón	  á	  samfélagsmiðlum	  í	  upphafi	  21.	  aldarinnar
	  

	  	  
61	  

	  

vinkonur þeirra sem eru á Ravelry og Facebook fái kannski hugmyndir frá þeim sem 

nota miðlana þó að þær noti þá ekki sjálfar, bæði beint og óbeint. Margir virðast 

einnig nota Pinterest til þess að fá hugmyndir og safna þeim saman á svokölluð borð á 

meðan sumir nýta YouTube til þess að rifja upp og læra nýjar aðferðir. Fleiri 

viðmælendur nýta alla þessa miðla og fleiri til. 

 Aðeins ein kvennanna sagðist nota samfélagsmiðla eins lítið og hún getur og 

sagðist ekki fá neina ánægju út úr þeim. 

 
Ég bara neyddist inn á þetta. Það er svo mikil sýniþörf þarna á Facebook. Þetta er svona þú 

bara verður að sjá hvað ég bjó til, þetta er ekki til nema ég geti sýnt ykkur það. Rosalega mikil 

sýniþörf eitthvað. Og svona þetta gerðist ekki ef þetta fer ekki þarna inn. Ég veit það ekki, 

kannski hvetur þetta fólk samt til þess að klára það sem það er með, það er fínt. Ég 

persónulega vil nú frekar hitta fólk og ræða málin (Sædís). 

 

Sædís segist vera löt og ekki nenna að læra nýjar aðferðir, hvorki í tölvunni né 

annars staðar en hún segist eiga vinkonur sem eru á fullu í því að tileinka sér nýjar 

aðferðir sem þær læri á Internetinu. Hún segir að þessar vinkonur sínar smiti reyndar 

áhuganum dálítið út frá sér þegar þær tala um þetta í saumaklúbbnum. Hún nenni bara 

ekki að læra neitt af þessu en skilur vel áhugann sem þessu er sýndur og heldur að 

þetta skipti máli varðandi það að efla og viðhalda áhuganum á prjóni. 

Þeim finnst annars öllum Internetið skipta miklu máli í sambandi við þróun 

prjóns á Íslandi. Þar er á einfaldan hátt hægt að fá hugmyndir og innblástur og svo 

finnst þeim líka bara svo gaman að skoða allskonar prjónaskap. Það er auðvelt að fara 

á netið og kíkja á þessar síður og safna hugmyndum í staðinn fyrir að kaupa sér bækur 

og blöð var allmenn skoðun kvennanna. 

 
Já, mér finnst það skipta máli, maður fær svo margar hugmyndir og það er líka bara svo 

gaman að skoða. Það er svo auðvelt að fara á netið og geta kíkt á þessar síður í staðinn fyrir að 

þurfa að fara eitthvert og kaupa rándýrar bækur og uppskriftir (María). 

 

En áhuginn bara vex og vex við að skoða þessar síður og kannski freistast 

maður til að kaupa jafnmikið eða meira en áður af því að þetta er allt svo áhugavert 

segir María í framhaldi. Svo er einnig hægt að sjá svo ótrúlega margar útgáfur af 

flíkum og mynstrum og engin flík er nákvæmlega eins. Þá er fólk ánægðara með að 

þeirra flík sé ekki nákvæmlega eins og í bókinni eða blaðinu og fólk þorir að prófa 
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meira. Verður líka óhræddara við að hanna sjálft af því að það er svo margt leyfilegt í 

prjóni núna, miklu meira en áður, og það sér maður á netinu. 

 
Hvernig meðhöndlar fólk uppskriftir í dag? Einu sinni var það þannig að þú þurftir að fara búð 

úr búð. Úr bókasafni í bókasafn, vinkonu til vinkonu, til ömmu, leita og leita og leita í gegnum 

marga bunka af blöðum og það bara takmarkað hvað þú fannst. Núna er þetta opið öllum. Þú 

veist þetta er bara risastór gagnabanki, þú getur verið heima hjá þér, þú þarft ekki að flakka á 

milli. Minni bensínkostnaður, minna umstang, og svo eru það bara eiginlega allar prjónakonur 

í dag sem ég þekki þær eiga i-pad.  Svo eru þær bara með bókahillu, eða uppskriftahilluna sína 

og þar eru bara uppskriftirnar.  Það eru meira að segja komin fullt af prjónaöppum. Öpp sem 

highlighta hvar þú ert stödd í uppskriftinni þinni og þú veist bara það er bara allt orðið þarna 

inni.  Þú þarft ekki lengur að vera að prenta út.  Þarft ekki að gera neitt, þetta er bara nýja 

rafræna prjónabókin. Og þær eru meira að segja farnar að kaupa sér áskrift að prjónablöðum 

og fá þau send rafrænt í i-padinnn. Þau fá þau ekki send heim til Íslands, þurfa ekki að kaupa 

þau í Eymundson í blaðahillunni á nærri 3000 kall blaðið. Þannig að þetta er bara allt þarna 

inni í netheimum, alveg meiriháttar (Dóra). 

 

 Facebook hóparnir eru mest til þess að sýna hvað maður er að gera, skoða hjá 

öðrum og til þess að fá hjálp er almenn skoðun viðmælenda. Ein af ástæðunum fyrir 

því að hóparnir stækka svona ört er sú hversu auðvelt er að spyrja spurninga og fá 

svör. Áður þurfti maður að leita að einhverjum sem gat hjálpað manni og það gat 

verið erfitt. Ein sagðist muna vel eftir því þegar hún fór á milli handavinnubúða og 

bað misfúlar afgreiðslukonur um hjálp sem reyndist svo misvel og oft á tíðum einhæf. 

Nú er hægt að sjá svo margar aðferðir við að gera hlutina á netinu að það er fátt sem 

flokkast sem röng vinnubrögð. Það er alltaf hægt að finna eitthvað nýtt. Það er miklu 

meira leyfilegt og fleiri sem vilja leiðbeina manni og hjálpa. Reyndar eru sumir sem 

gagnrýna mikið á netinu en miklu fleiri sem hrósa og hjálpa. 

 
Ég held líka að netið hafi opnað rosalega mikið á það að það er rosalega fátt sem er beinlínis 

vitlaust í þessu. Maður getur prjónað allaveganna. Ég held líka að það hjálpi fólki sem að 

semsagt gerir kannski hlutina öðruvísi eða á erfitt með að gera hlutina eftir einhverri 

ríkisaðferð, að halda bara sínu striki. Ég held að þeir hafi mikil áhrif  á sko líka bara maður sér 

að maður er ekki einn í þessu það eru 10.000 aðrir inni á Facebook á Íslandi bara.  Það er 

alveg svona, gerir þetta meira normalt kannski (Helga). 

 

Þrjár kvennanna tala mikið um hvernig Facebook áreitir fólk. Þær tala um 

hvernig Facebook virðist sjá hverju kona hefur áhuga á þannig að ef kona skoðar 

eitthvað varðandi prjón birtast póstar tengdir efninu í samræmi við hversu oft kona 
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skoðar slíka pósta og vefsíður. Þær segja að eftir því sem meira prjón er skoðað á 

Facebook því fleiri póstar tengdir efninu birtist og boltinn rúllar. Allt í einu er 

Facebook farið að ákveða hvað fólk skoðar. Svo koma ábendingar um nýja hópa á 

Facebook, kona ákveður að vera með og áður en hún veit af er hún farin að eyða 

miklu meiri tíma í samfélagsmiðilinn en ætlunin var. 

 
Gallinn auðvitað við Facebook er að t.d. maðurinn minn fær aldrei neinar upplýsingar um 

prjón. Það eru engar prjónauppskriftir sem áreita hann. En þær áreita mig af því ég er búin að 

klikka svo oft á eitthvað sem hefur með prjón að gera. Það er einhver lógaritmi á Facebook 

sem les þig og þú ert áreitt meira og meira. Það er þannig sem þetta virkar, það er svolítð 

óhuggulegt (Birna). 

 

Nokkar kvennanna tala um að miðlarnir geti stundum verið óvægir og 

neikvæðir. Þ.e.a.s. að fólk komi með leiðinlegar og særandi athugasemdir um vinnu 

annarra. 

 
Ég held að þetta séu líka svolítið grimmir miðlar. Sumar eru alveg tilbúnar að setja út á 

eitthvað, ef einhver setur inn eitthvað sem hann er ánægður með og því er slátrað. Stundum 

dáldið leiðinlegt, sumar alveg tilbúnar að láta vita að þetta sé ekki fallegt (Heiðveig). 

 

Það kemur einnig fram hjá viðmælendum að sumum notendum finnist allt í 

lagi að deila uppskriftum á Facebook sem eru bundnar höfundarrétti og ekki má deila. 

Uppskriftum sem eru til sölu á Facebooksíðum og netsíðum og uppskriftir í bókum. 

Viðmælendur eru sammála um að þetta sé ekki í lagi og að höfundum uppskriftanna 

finnist þetta særandi og að þessu viðhorfi og athæfi þurfi að breyta. 

Einnig er talað um hvað það sé auðvelt að auglýsa sig á Facebook. Ef maður 

vill selja uppskriftir eða tilbúið prjón þá kostar ekkert að auglýsa sig á Facebook og 

rosalega margir sjá það. Viðmælendur sem eru bæði með heimasíður og 

Facebooksíður sögðu að Facbooksíðurnar væru miklu auðveldari leið til þess að ná til 

fólks. 

 
Facebook er svo fljótvirkt. Ef maður setur inn svona like link, svona kommentaðu til að fara í 

pottinn. Það er ótrúlega góð leið til þess að vekja athygli á sér. Þá eru bara allir sem 

kommenta, fara í pott og svo er dreginn út einn eða tveir sem fá litla gjöf. Síðast þegar ég 

gerði þetta voru komnir 600 þátttakendur á fjórum tímum og það endaði í 1800. Þetta er rosa 

góð auglýsing ef þú vilt selja eitthvað. Í kjölfarið á þessu fékk ég fullt af póstum og seldi 

uppskriftir (Auður). 



Handprjón	  á	  samfélagsmiðlum	  í	  upphafi	  21.	  aldarinnar
	  

	  	  
64	  

	  

          Annar viðmælandi talaði einnig mikið um mátt Facebook við að auglýsa sitt 

fyrirtæki og selja vörur. Hún sagðist hafa stofnað síðuna sína og deilt henni á síður 

fyrir prjónara en svo hafi máttur samfélagsmiðla séð um að deila síðunni út til fólks 

fyrir hana. ”Þannig að þetta er alveg ótrúlega magnað fyrirbæri” segir Blædís. 

          Aðrir miðlar voru nefndir eins og craftsy.com, yarnlovers.com og 

loveknitting.com, og Facebook síðurnar bigredballoon, Handóðir prjónarar, Voð, 

Einrúm, copenhagen yarnlovers, Tíbrá, Ylur, Prjónakerling, Prjónakistan, 

Handverkshópur Pjóna Kellu, Litla prjónabúðin, norska Koftegruppen, Móakot og 

Guðrún Bjarnadóttir. 

	  

4.1.7. Hvernig á prjónamenningin á Íslandi eftir að þróast áfram? 

Enginn viðmælenda sagðist vera alveg viss um að Íslendingum ætti eftir að haldast á 

prjónamenningunni eins og hún birtist í dag. Allar töldu þær að prjónafagið væri 

breytingum háð eins og annað. Allar sögðust þær þó virkilega vona að handprjón 

héldi áfram að vera jafnöflugt og það er í dag. “Það sjatnar samt þessi sprenging” 

segir Dísa “í kjölfarið á að við erum bara að komast á sama hraða og 2007 í flestallri 

hugsun” (Dísa). Sædís bætir við að þeir sem hafi alvöru áhuga hætti samt ekki að 

prjóna eftir einhverjum tískubylgjum, þeir dragi vagninn þannig að kunnáttan týnist 

ekki. Viðmælendur skiptust í tvo hópa varðandi það hvort áhuginn væri að dala eða 

hvort hann væri enn að aukast. Ein sagðist ekki vera viss um það hvort áhuginn væri 

virkilega enn að aukast eða hvort það væri bara hún sem tæki meira og meira eftir öllu 

sem viðkæmi prjóni. 

 
Mér finnst áhuginn bara vera að aukast og aukast sko. Kannski tek ég bara meira eftir því af 

því að ég verð alltaf meira og meira innvikluð í þetta, kynnist fleira fólki sem að er í þessu, þú 

veist tala meira við það á Facebook og svona (Blædís). 

 

 Þrjár viðmælenda töluðu um að það yrði að halda áfram að kenna prjón í 

skólum af því að annars myndi þetta smám saman deyja út. Að þá yrðu alltaf færri og 

færri sem kynntust þessu og kynnu að prjóna og þá myndi þetta smám saman hverfa. 

Þær voru þeirrar skoðunar að það mætti alls ekki gerast og það yrði að kenna 

prjónaskap áfram. 

 Ein kvennanna sagðist muna vel eftir því þegar prjón þótti virkilega 

hallærislegt og fáir vildu ganga í heimagerðum fötum. Ástæðu þess að þetta breyttist 

og fólk fór að meta það handgerða telur hún vera viðhorfsbreytingu, að fólk hafi aftur 
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náð jarðtengingu og finnist flott að það taki tíma að búa til hluti og að hlutirnir séu 

ekki fjöldaframleiddir. Hún telur mögulegt að við lendum í því aftur að það þyki ekki 

fínt að borða heimagerðan mat og ganga í heimagerðum fötum því að flest gangi í 

sveiflum. Hún segist þó vona innilega að svo verði ekki. 

 Það er að áliti Dóru stórt bil að myndast núna á milli ungra prjónakvenna og 

eldri prjónakvenna. Þessar ungu eru miklu tæknivæddari og treysta sér í flóknari 

verkefni. Þær finna uppskriftir og leiðbeiningar á netinu og eru ekkert hræddar við að 

læra nýjar aðferðir og óþekkta tækni. Þær eldri sjá stundum eitthvað sem þær langar 

að gera en treysta sér svo ekki þegar þeim er sagt hvar þær geti keypt uppskriftina á 

netinu og að hún sé á ensku. Þetta setur að hennar mati ungar prjónakonur fremst í 

flokk í handverkinu á meðal prjónakvenna þó að lykkjurnar þeirra séu ekkert fallegri 

en hinna eldri. Það er bara það að tæknin hjá þeim eflist og þær kunna ótalmargar 

aðferðir aðrar en þær sem hafa verið notaðar áður á Íslandi. 

 
En það er rosaleg brú, mikið bil að myndast þarna á milli. En ég myndi segja að þetta væri 

búið að breytast alveg heilmikið. Áður fyrr þá var þetta bara skriflegar uppskriftir og allar 

frekar kannski basic.  Núna er með þessari tækni þá er, það eru nánast allar ungar prjónakonur 

í dag sem prjóna á ensku. Þær hafa YouTube. Þær læra fullt af tækniatriðum inni á YouTube 

þar slá þær inn ensku orðin og allir keppast um að vera með flottasta kennslumyndbandið. Þú 

getur farið á námskeið á netinu, borgar þig inn á það eins og á Craftsy að læra einhverja tækni 

og þú ferð á námskeið á þínum eigin tíma bara opnar það, getur alltaf farið þó klukkan sé um 

miðja nótt eða hvað sem er. Þetta náttúrlega setur yngri prjónkonur bara alveg fremst þannig 

að tæknin hjá þeim bara eflist og eflist og eflist og það myndi ég segja að væri alfarið út af 

netsamfélaginu sem hefur myndast í kringum þetta sem er alveg gífurlegt og alveg bara mjög 

mikið (Dóra). 

 

Þær telja þó allar að íslenskar aðferðir eins og að prjóna tvíbandamynstur í 

hring og klippa upp að framan eigi eftir að halda velli. Það kunna allir sem prjóna 

segja þær, allar prjónakonur á Íslandi kunna að prjóna lopapeysur en sumar kunna 

bara svo miklu miklu meira núna. 

	   Það stendur handprjóni á Íslandi fyrir þrifum að það er álitið kvenmannsverk 

að mati viðmælenda. Það hefur hvorki þótt fínt né merkilegt heldur iðja sem konur 

urðu að sinna heimavið, oft af nauðsyn en stundum líka af áhuga. Það þótti bara 

ekkert svalt að prjóna og víða þykir það enn frekar hallærislegt. Það er þó smávegis 

að breytast og umfjöllun fjölmiðla og nýjar handavinnubúðir með vandaðar vörur eiga 

sinn þátt í því að mati flestra.  Samfélagsmiðlar eins og Ravelry, Facebook og einnig 
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YouTube og Pinterest eiga stóran þátt í vinsældum prjóns og útbreiðslu nýrra aðferða 

að mati viðmælenda.  

 
Ég held að samfélagsmiðlar hafi alveg rosalega stórt hlutverk. Allaveganna hvað maður sér 

hversu margir eru að skoða og kommenta á þetta. Ég held að þeir eigi alveg rosalega stóran 

þátt í þessari prjónamenningu. Kannski er það líka að kringum 2005 byrjaði þetta Facebook. 

Áður þurftir þú svo mikið að leita að þessu. Núna kemur þetta bara, dælist á mann. Ef 

einhverjir eru að læka eitthvað og þú sérð það og hugsar vaaaáááá, sniðugt, lækar það og deilir 

því áfram (Auður). 

 

Þjóðfélagið er líka að breytast og það þykir jákvæðara en fyrir fáum árum að 

strákar prjóni og finnist það skemmtilegt þó að fáir geri það. 

 Ein talar um að við séum mitt í prjónabylgju sem hófst rétt fyrir hrun og sé 

búin að vara ótrúlega lengi.  

 
Við erum í svona æði núna sem byrjaði með hruninu og er búin að vara alveg ótrúlega lengi. 

Ég held það fjari út. Ég spái því en ég held líka að það verði miklu fleiri sem að halda áfram 

að prjóna og þyki gaman að prjóna eftir þetta en fyrir. Ég held að það sé svona kjarni sem 

heldur alltaf áfram (Helga). 

 

Þær eru flestar sammála um að prjón sé eins og önnur áhugamál sem gangi í 

bylgjum hvað vinsældir varðar og nái sínum toppum og lægðum en engin þeirra 

heldur að handprjón á Íslandi eigi eftir að deyja út. 

	  
	  

4.2. RAVELRY. COM 
Flestir viðmælendur rannsóknarinnar töluðu um að þeir noti samfélagsmiðilinn 

Ravelry.com. Síðan var aðallega nefnd þegar viðmælendur voru spurðir að því hvar 

þeir fengju innblástur en einnig þegar kom að því að kaupa uppskriftir eða ná sér í 

ókeypis uppskriftir. Einn viðmælenda talaði mikið um bókasafnið eða bókahilluna á 

síðunni þar sem hægt er að geyma allar uppskriftir um ókominn tíma og nálgast þær í 

hvaða nettengda tæki sem er allsstaðar í heiminum. Annar talaði um að þarna gæti 

maður séð svo margt sem manni hefði annars ekki dottið í hug og þannig orðið 

óhræddari við að prófa eitthvað nýtt. Sá þriðji var að prjóna sokka eftir uppskrift af 

Ravelry á meðan á viðtalinu stóð og sagðist nota síðuna mikið. 

 Ravelry er samfélag fólks sem heklar og prjónar. Í þessu samfélagi getur fólk 

deilt reynslu sinni og rætt allt sem viðkemur viðfangsefninu við fólk um allan heim. 
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Hjónin Casey og Jessica Forbes stofnuðu síðuna Ravelry.com árið 2007. Jessica er 

prjónari og bloggari og langaði að útbúa einfalda síðu þar sem hún gæti geymt 

upplýsingar og uppskriftir á einum stað. Hún fékk Casey, manninn sinn, í lið með sér 

og saman stofnuðu þau síðuna (Ravelry, e.d.). 

Á síðunni geta prjónarar, heklarar, hönnuðir, spunafólk og litunarfólk haldið 

utan um upplýsingar um garnið sitt og geymt allar upplýsingar um uppskriftir og 

önnur verkfæri. Þar er einnig hægt að skoða hvað aðrir eru að gera til þess að fá 

hugmyndir og innblástur. Á síðunni er hægt að selja og kaupa uppskrifitir en þar er 

einnig mjög mikið úrval af ókeypis efni. Samfélagið virðist bæði henta byrjendum og 

sérfræðingum, áhugamönnum og atvinnumönnum, þeim sem sinna handverkinu 

tímunum saman daglega og þeim sem bara skoða sér til skemmtunar. Síðan hefur 

verið í stöðugum vexti síðan 2007 og þann 28. febrúar árið 2014 skráði notandi nr. 

4.000.000 sig á samfélagsmiðilinn (Ravelry, 2014). Þann 11. október 2015 má sjá að 

það eru 5.615.434 notendur skráðir á Ravelry, þar af hafa 911.471 verið innskráðir 

síðustu 30 daga (Ravelry, 2015). 

 

 Hér má sjá fjölda notenda fyrir hverja 10.000 íbúa á Ravelry. Ísland er þarna 

langhæst með 346 notendur á meðan Kanada sem er næst á eftir er með 90 notendur. 
 

 
	  

	  
Mynd 13. Notendur á Ravelry.com fyrir hverja 10.000 íbúa (Ravelry, 2014). 
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Fjöldi skrifaðra orða á spjallborðum samfélagsmiðilsins Ravelry var 55 

milljón orð árið 2007, en náði hámarki árið 2012 þegar fjöldi orða var orðinn 923 

milljónir. Árið eftir eða árið 2013 var fjöldi skrifaðra orða 900 milljónir (Ravelry, 

2014). 

	  

	  
Mynd 14 Fjöldi skrifaðra orða á spjallborðum (Ravelry, 2014).	  

	  

	  

 Á einum sólahring á Ravelry árið 2013 voru skráðar 65.000 nýjar færslur á 

spjallborðum, 7000 ný verkefni, 5000 færslur um garn, 80.000 merktu eitthvað sem 

uppáhald (favorites) og 30.000 nýjar myndir voru settar inn á vefinn (Ravelry, 2014). 

 Af þessum tölum má lesa hversu stór samfélagsmiðillinn er orðinn. 

Íslendingar eru langstærsti notendahópurinn miðað við íbúafjölda og því má draga þá 

ályktun að miðillinn hafi einhver áhrif á prjón og prjónamenningu landsmanna en það 

staðfesta einnig allir viðmælendur rannsóknarinnar. 
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5. ÁLYKTANIR OG VANGAVELTUR UM PRJÓN 

Á SAMFÉLAGSMIÐLUM  
	  
Ekki má líta á niðurstöður þessarar rannsóknar sem einhver sannindi heldur var leitast 

við að fá svör sem gefa vísbendingar um stöðu prjónafagsins og 

prjónamenningarinnar á Íslandi í upphafi 21. aldarinnar. Í þessum kafla veltir 

höfundur vöngum yfir niðurstöðunum og hvernig verkefnið hefur þróast. Í lokin er 

svo hugsanlegt framhald verkefnisins rætt. 

 

5.1. ÁLYKTANIR UM NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNARINNAR 
Samfélagsmiðillinn Facebook er samkvæmt viðmælendum mínum langalgengasti 

samfélagsmiðillinn á íslensku í prjónaheiminum. Strax á eftir í vinsældum kemur 

bandaríski miðillinn Ravelry sem er á ensku, en Íslendingar eru þar langsamlega efstir 

á blaði þegar fjöldi notenda miðað við höfðatölu er skoðaður. Aðrir miðlar voru 

nefndir en þessir tveir virðast njóta langsamlega mestrar hylli. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við tölur um fjölda Íslendinga á Ravelry og fjölda fólks sem er í hinum 

ýmsu prjónahópum á Facebook.	  

Viðmælendur eru sammála um að miðlarnir séu mikilvægir fyrir íslenska 

prjónamenningu, viðhaldi henni og efli hana og styrki. Fólk kemst auðveldlega í 

samband við aðra sem hafa áhuga á því sama og þessi félagslegu tengsl í netheimum, 

það að sameina fólk með sama áhugamál virðist efla sjálfstraustið hjá fólki, efla 

áhugann á faginu og hvetja fólk áfram. 

Áhrif Internetsins og samfélagsmiðla virðast samkvæmt rannsókninni vera 

umtalsverð og fjöldi þeirra sem nýta sér þessa miðla virðist enn vera að aukast. Sem 

dæmi má nefna að á tímabilinu frá 13. febrúar til 16. október 2015 fjölgaði meðlimum 

á Facebook síðunni Handóðir prjónarar um tæp 30% eða úr 10.777 í 13.911. Fjöldi 

skráðra notenda á Ravelry eykst einnig stöðugt á heimsvísu samkvæmt heimildum frá 

þeim. 

Allir viðmælendur telja prjónasamfélagið vera á hraðri leið upp úr lokuðum 

skúffum heimilanna og inn í hinn almenna opna heim þar sem leyfilegt er að prjóna 

hvað sem er og næstum því hvar sem er. Rannsakandi sat um daginn við hliðina á 

konu sem var að prjóna í bíó og hafði hvorki séð né heyrt um slíkt áður. Þegar 

viðtölin voru tekin sögðu svo tveir viðmælenda frá því að þeir prjónuðu í bíó en ekki 

á börum t.d. af því að eiginmönnum þeirra finnst það svo óþægilegt. Prjónaklúbbar og 
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prjónakaffi sem stofnuð hafa verið víða og njóta, að sögn margra, vinsælda styðja 

þetta. Meirihluti viðmælenda í rannsókninni styðja þessar fullyrðingar og segjast 

prjóna út um allt og vera með mörg verkefni í gangi sem henta hverju sinni. 

Meirihluti viðmælenda telur að samfélagsmiðlar hjálpi til við að móta nýja ímynd um 

prjón, að fólk minnki það að tengja prjón við gamlar ömmur og finnist hallærislegt, 

lúðalegt og skrýtið að sitja og prjóna. 

Áhuginn hjá þeim sem prjóna mikið virðist aukast hratt í samræmi við aukna 

notkun Internetsins og aukinn tíma sem eytt er í áhugamálið. Þetta styðja 

viðmælendur og stóraukin sala á prjónabókum og garni segja sína sögu. Það má vel 

hugsa sér að ein af skýringunum sé sú að undarfarin ár hafa menn í hinum vestræna 

heimi öðlast sífellt meiri tíma til þess að eyða í afþreyingu og upplifanir en þurfa ekki 

eingöngu að vinna til þess að hafa í sig og á. Menningarneysla okkar eykst stöðugst 

samhliða því og sífellt koma fleiri miðlar til. Prjónaskapur sem áður hafði aðallega 

efnahagslegt virði hefur nú einnig listrænt virði, fagurfræðilegt virði og síðast en ekki 

síst virði upplifunarinnar. Samdráttur í vinnu fólks í kringum 2008 og hugsanleg 

breyting á viðhorfum virðist samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar einnig hafa 

hjálpað til við það að efla áhuga á prjóni og handverki almennt. Gamlar hefðir og 

gömul gildi komust í tísku, umfjöllun í fjölmiðlum jókst til muna og hlutverk 

prjónsins varð bæði táknrænt og hagnýtt. Það má segja að þessi nýji prjónaheimur 21. 

aldarinnar sé á einhvern hátt ný birtingamynd handverks með sterkar rætur í 

menningarsögu íslensku þjóðarinnar.  

Árið 2008 þegar sala á lopa fjórfaldaðist er mikilvægt í sögu íslenska 

handprjónsins. Það að lopinn var, og hefur löngum verið, svona ódýr er eitt 

aðalatriðið í vinsældum lopaprjóns á Íslandi. Ístex gaf út vinsælar prjónabækur og 

birti ókeypis uppskriftir á netinu, meðal annars gamla einblöðunga sem öðluðust 

vinsældir að nýju. Ef Ístex hefði ekki selt svona vel hefði fyrirtækið líklega orðið 

gjaldþrota og þá hefði ekki verið til nein verksmiðjuframleiðsla á íslensku bandi. 

 Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að notkun samfélagsmiðla og 

Internetsins sé mikil á Íslandi meðal prjónafólks. Leiða má líkur að því að 

afleiðingarnar fyrir prjónamenninguna á Íslandi séu umtalsverðar, miðlarnir hjálpi til 

við að sameina fólk með sama áhugamál og efli þannig áhugann og styðji prjónafagið. 

Hugmyndir breiðast hratt út á samfélagsmiðlum þar sem fólk dreifir flestu því sem því 

finnst áhugavert. Þessi dreifing, eða smitun, á sinn þátt í að styðja og efla áhugann á 

handprjóni en það er ómögulegt að sjá fyrir hversu hratt og víða það sem maður setur 
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inn dreifir sér um netheima. Þannig eru miðlarnir að mati margra öflugt dreifingar-, 

miðlunar- og sölutæki. Neikvæð áhrif miðlanna eru nokkur samkvæmt viðmælendum. 

Miðlarnir áreita fólk á þann hátt að Facebook virðist skilja hverju fólk hefur áhuga á 

og kemur stanslaust með fleiri ábendingar og pósta um akkúrat það. Þessi aðferð 

virðist selja prjónafólki, konum, garn og uppskriftir sem það vissi ekki einu sinni að 

það vantaði. Gagnrýni á verk annarra, illt umtal og auglýsingaflóð kemur einnig fram 

sem neikvæð hlið á samfélagsmiðlum í svörum viðmælenda. 

Það skiptir örugglega einnig miklu máli að fólk er farið að hittast miklu meira 

og prjóna saman, og prjón í skólum, á fundum og á vinnustöðum er orðið miklu 

almennara og viðurkenndara en það var. Prjón virðist vera orðið félagslegra fyrirbæri 

en það var áður, og er ekki einskorðað við heimilin sem eitt af heimilisstörfunum. Nú 

er prjón flokkað sem tómstundastarf eða áhugamál en örfáir hafa af því atvinnu. Á 18. 

öld var öldin önnur en þá unnu um 20 % þjóðarinnar við tóvinnu ýmisskonar hálft 

árið og var það algengasta vetrarstarf Íslendinga. 

Viðmælendur telja allir að aðferðin sem notuð er við að prjóna íslensku 

lopapeysuna eigi eftir að standast tímans tönn. Þeir segja að allir sem kunni eitthvað 

að prjóna á Íslandi viti hvernig maður prjónar tvíbandamunstur í hring, og viti hvernig 

á að klippa upp að framan. Þetta rennir stoðum undir þá alhæfingu að íslenska 

lopapeysan sé sterkt þjóðareinkenni og afar mikilvæg hjá íslensku þjóðinni. 

Lopapeysan er afrakstur íslensks hugvits og ullin skipar þar sérstakan sess. Ásdís 

Jóelsdóttir telur það einstakt í heiminum að prjónað sé úr óspunnum lopa en þessi 

aðferð þróaðist hjá íslensku prjónafólki á 20. öldinni og varð ekki algeng fyrr en eftir 

1950. Peysan var mjög vinsæl á sjöunda áratugnum og íslenskt prjón varð aftur 

mikilvæg útflutningsvara. Í kringum 1990 tröllreið flísið öllu og ullin dalaði í 

vinsældum. Í kringum síðustu aldamót varð lopapeysan aftur vinsæl og nýtur nú 

mikilla vinsælda bæði hjá landsmönnum og ferðamönnum. Einn viðmælenda var 

tíðrætt um þetta og hvað Íslendingar beri litla virðingu fyrir handverkinu á meðan 

útlendingar gapi af aðdáun. Hann leggur áherslu á hversu merkilegt það sé að 

prjónakunnátta meðal íslenskra kvenna sé svo almenn. Þetta styrkir þá staðhæfingu að 

prjónamenningin á Íslandi sé enn sterk og lifandi í upphafi 21. aldarinnar. 

 Niðurstöðurnar gefa einnig vísbendingu um visst kynslóðabil í 

prjónamenningu á Íslandi og að hægt sé að tala um ákveðna tæknibyltingu í þeim 

efnum. Niðurstöðurnar eru áhugaverðar í ljósi þess að svo virðist sem við lærum á 

nýjan hátt á 21. öldinni og að það hafi töluverð áhrif á það hvað við prjónum og 
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hvernig við prjónum. Með öðrum orðum virðist prjónamenningin vera að breytast 

hratt og örugglega og höfundur veit ekki til þess að verið sé að rannsaka félagsfræði 

handverksins og örar breytingar í faginu á líðandi stundu. Þó hefur meira verið skrifað 

og fjallað um prjón á Íslandi nú en nokkru sinni fyrr. Þetta má glögglega sjá á 

bókaútgáfu, rafrænni útgáfu og útgáfu og umfjöllun á samfélagsmiðlum. Frá árinu 

2008-2009 jókst sala á hannyrðabókum um 600% eins og komið hefur fram, þetta er 

gífurleg aukning og draga má þá ályktun að hannyrðir njóti vaxandi vinsælda. Þetta er 

ekki aðeins áhugavert fyrir handprjónaheiminn heldur einnig áhugavert fyrir þá sem 

rannsaka þjóðfélagsbreytingar á okkar tímum, félagsfræði handverks og hvernig 

menningin í kringum það þróast og breytist og síðast en ekki síst handverkið sjálft. 

Svo virðist sem öll umfjöllun um prjón virki söluhvetjandi á prjónafólk, og að útgáfa 

á netinu á ókeypis uppskriftum selji bæði garn og bækur. 

Hafa ber í huga að á meðan sumir þættir prjóns breytast ört eru margir þættir 

þó enn eins og þeir voru fyrir 500 árum síðan. Lykkjurnar eru þær sömu, hráefnið er 

að stórum hluta sambærilegt og áhöldin lík. Komið hefur fram að gamlir prjónar sem 

fundist hafa líkjast mjög þeim sem við notum í dag. Stærsti munurinn er að í dag 

notum við hringprjóna til þess að prjóna stór stykki en áður voru notaðir fjölmargir 

litlir prjónar, það sem við köllum sokkaprjóna. Mismunurinn felst svo að einhverju 

leyti í aðgengi að öllu því garni sem selt er á Íslandi og öllu því garni og hráefni sem 

hægt er að kaupa á Internetinu. Munurinn felst einnig í aðgengi að uppskriftum og 

innblæstri, en ekki síst allri miðlun og kennslu en hægt er að sækja sér upplýsingar og 

kennslu í nánast öllu sem viðkemur handprjóni á samfélagsmiðlum 21. aldarinnar. Ef 

leitað er heimilda um prjón á Íslandi á 16. og 17. öld þegar prjónaafurðir voru aðal 

útfluttningsvara Íslendinga er eins og áður hefur komið fram lítið hægt að lesa sér til 

um hvernig prjónlesið leit út. Afar lítið hefur varðveist og því er ekki hægt að 

rannsaka prjónlesið sjálft. Uppskriftir bárust manna á milli en ljóst er að aðgengi var í 

langan tíma afar takmarkað miðað við það sem við höfum í dag en nú höfum að því er 

virðist ótakmarkaðan aðgang að innblæstri, uppskriftum og leiðbeiningum frá 

prjónafólki um allan heim á samfélagsmiðlum. Þessir erlendu miðlar, erlendu 

uppskriftir og aðferðir hljóta að hafa einhver áhrif á íslenska prjónamenningu. 

Menning er lifandi fyrirbæri og allt sem við tökum okkur fyrir hendur hefur áhrif. 

Einnig er töluvert að íslenskum prjónaskap á erlendum prjónamiðlum og miðlunin 

gengur þannig í allar áttir. Það er ekki þannig að íslensk prjónahefð sé einangrað 
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fyrirbæri og verði ekki fyrir áhrifum frá öðrum löndum. Þannig hefur það aldrei verið 

og allra síst nú á öld samfélagsmiðla. 

Viðmælendur tala flestir um að virðingu gagnvart faginu sé ábótavant. Enn séu 

margir sem líti á prjónaskap sem kvennadútl og eitthvað sem ekki sé mikils virði. 

Þetta viðhorf kom einnig að einhverju leiti fram í bók sem gefin var út árið 1886, 

Leiðarvísir til að nema ýmsar kvenlegar hannyrðir, en þar var prjón ekki kennt þar 

sem gert var ráð fyrir að allir kynnu það og að það væri ekkert sérstaklega merkilegt. 

Ásdís Jóelsdóttir lektor við HÍ tekur undir þetta og segir að svo virðist, enn þann dag í 

dag, sem margir átti sig ekki á hversu mikilvæg þessi grein, prjónið, er í allri okkar 

menningar-, handverks-, iðnaðar- og útfluttningsögu, sjálfbærnisögu heillar þjóðar 

(Ásdís Jóelsdóttir, 2015). 

Kynjaskiptingin í faginu er einnig áhugaverð í ljósi þess að prjónaskapur meðal 

karla verður óalgengari með hverri nýrri kynslóð. Þó eru sumir viðmælenda 

sannfærðir um að botninum sé náð hvað þetta varðar og nýir hópar karlmanna sem 

prjóni muni verða til innan skamms.  

 

5.2. HAGNÝTT OG FRÆÐILEGT GILDI VERKEFNISINS 
	   Í Iðnsögu Íslands frá árinu 1943 er prjón talið eitt af merkilegustu verklegu 

afrekum þjóðarinnar. Margir unnu við greinina og prjónaskapur var í langan tíma 

almennur og flestir kunnu samkvæmt heimildum að koma ull í fat. Nú er prjónaskapur 

áhugamál eða dægradvöl en ekki atvinna flestra þeirra sem prjóna, og samkvæmt 

rannsókninni hefur þeim farið fjölgandi síðustu misseri. Ullarþráðurinn og prjónarnir 

eru samofnir íslenskri menningarsögu og mikilvægt er að halda sögunni til haga, ekki 

síst sögu líðandi stundar.	  

Í fræðilegum hluta verkefnisins er fjallað um prjónaskap Íslendinga frá á 16. 

öld allt til dagsins í dag. Fjallað er um upphaf prjóns á Íslandi og hvernig 

prjónaskapur varð fljótt almennur og færði Íslendingum töluverðar tekjur auk þess að 

halda hita á landsmönnum. Prjónaskapur er enn almennur meðal íslenskra kvenna og 

virðist þar ekkert lát á. Fjallað er stuttlega um hefðir og breytingar í faginu í gegnum 

árin og þá aðallega þær breytingar sem eiga sér stað á líðandi stundu. 

Aðaláherslan í rannsókninni var á það sem er að gerast hjá prjónafólki á 

Íslandi árið 2015 og hvaða breytingar hafa átt sér stað með tilkomu Internetsins og 

samfélagsmiðla fyrir alla áhugasama um prjón og prjónaskap. Þessir þættir hafa lítið 

verið rannsakaðir enda er um aldeilis nýja nálgun á viðfangsefninu að ræða. 
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 5.3. HUGMYNDIR AÐ FREKARI RANNSÓKNUM OG VERKEFNUM 
Allir viðmælendur töluðu um kynjaskiptingu í greininni en rannsakanda þykir 

málefnið áhugavert og full ástæða til að skoða sérstaklega aðkomu kynjanna að 

handverkinu. Skoða má ítarlegar hvort sú staðreynd að prjónaskapur var aðallega 

stundaður af konum á 20. öldinni hefur haft áhrif á viðhorf samfélagsins til 

handprjóns og handprjónafólks. 

 Einnig væri áhugavert að rannsaka prjónaklúbba og prjónakaffi þar sem fólk 

hittist og prjónar saman en klúbbar af því tagi eru starfræktir víða um land, og um 

allan heim. Markmiðið með slíkri rannsókn væri að rannsaka félagsfræði 

handverksins og hvaða áhrif slíkir hópar í raunheimum hafa á þróun handverksins og 

menningu prjónafólks. 

 Íslenskir prjónahópar á Facebook eru áhugavert viðfangsefni og gætu varpað 

ljósi á félagsfræði handverksins á líðandi stundu og örar breytingar hvað það varðar. 

Hegðun fólks á samfélagsmiðlinum, kynjahlutföllin í hópunum  og aldursdreifing 

væri verðugt athugunarefni. Einnig mætti skoða verðmætasköpunina sem verður til í 

kjölfarið af samvinnu, samstarfi og gagnkvæmum áhrifum í félagslegum samskiptum 

slíkra hópa. 

Prjón er áhugamál sem hægt er að vinna einsamall en einnig taka með sér um 

allt. Prjón er einnig samansett af hugmynd, ferli og tilbúinni vöru. Ferlið krefst 

vitsmunalegrar færni jafnt sem líkamlegrar færni. Fólk getur unnið innan um aðra í 

prjónahópum en einnig á vinnustöðum, skólum, fundum og á öðrum stöðum þar sem 

fólk er saman komið. Hluti vinnunnar getur einnig, eins og komið hefur fram, átt sér 

stað í prjónahópum í netheimum. Áhugavert væri að skoða áhrif þess að prjóna á 

andlega og félagslega heilsu fólks og einnig hvort hafi meiri áhrif, undirbúningurinn, 

prjónaskapurinn sjálfur eða tilbúnu handgerðu flíkurnar. Þetta samband handavinnu 

og andlegrar heilsu hefur lítt verið rannsakað en niðurstöður þessarar rannsóknar 

benda til þess að um jákvæð tengsl gæti verið að ræða. 
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VIÐAUKAR 
VIÐAUKI 1 – SPURNINGALISTI 

 
1. Segðu mér aðeins frá sjálfri þér 

 Nafn, aldur, kyn, við hvað starfar þú. 
 Menntun. 
 Áhugamál. 
 Var prjónað heima hjá þér, hverjir prjónuðu? 
 Voru aðrir í þínu umhverfi sem prjónuðu? 
 

2. Segðu mér frá því þegar þú lærðir að prjóna 

 Hvað varstu gömul? 
 Hver kenndi þér? 
 Hvernig leið þér? 
 Hvað prjónaðir þú? 
 

3. Hefur þú alltaf prjónað frá því að þú lærðir það?  Viltu segja mér aðeins 
frá því? 

 Ef nei, af hverju byrjaðir þú aftur? 
 Ef já, af hverju hélstu alltaf áfram? 
 Hvernig líður þér þegar þú prjónar 
 

4. Hvað ræður því hvað þú prjónar?  Getur þú sagt mér aðeins um það? 

Ertu beðin/beðinn um að prjóna eitthvað sérstakt eða prjónar þú bara það sem 
þú velur sjálf/sjálfur? 
Ef þú ert beðin/beðinn  um að prjóna fyrir aðra hvað ræður því hvað fólk biður 
um? 
Hvar sér það flíkurnar sem það langar í?  Úti á götu, á samfélagsmiðlum, í 
blöðum? Hvar? 
 

5. Hvert sækir þú innblástur? 

 Fólk í umhverfinu?  Bækur? Tímarit? Internetsíður? Samfélagsmiðlar?  
 
 
 

6. Hvernig myndir þú lýsa þætti samfélagsmiðla við þróun prjóns?  Viltu 

útskýra? 

 Hvaða áhrif hafa samfélagsmiðlar á þróun prjóns á Íslandi?  Hvernig þá? 

 Hefur menningin í kringum prjón breyst síðan prjónafólk fór að nota 

 samfélagsmiðla?  Hvernig þá? Gætir þú tekið dæmi? 

 
7. Hvernig heldur þú að handprjón eigi eftir að þróast á 21. öldinni? 
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 Hefur alþjóðavæðingin áhrif á íslenskar prjónahefðir? Getur þú spáð 

 fyrir um þetta? 

 
8. Er eitthvað annað sem þú vilt ræða?  

 Höfum við gleymt einhverju mikilvægu í sambandi við prjón sem þú getur 

 bent mér á? 

 

9. Getur þú bent mér á viðmælanda sem áhugavert væri að tala við í 

sambandi  við þetta verkefni? 

 Af hverju er áhugavert að tala við hann/hana? 

Heldur þú að viðkomandi sé sömu skoðunnar og þú varðandi prjón og 

samfélagsmiðla? 

Getur verið að viðkomandi hafi eitthvað annað til málanna að leggja? 

  

] 
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VIÐAUKI 2 – ENDURSKOÐAÐUR SPURNINGALISTI 

Spurningalisti fyrir viðtöl 
 

1. Segðu mér aðeins frá sjálfri þér 

 Nafn, aldur, kyn, við hvað starfar þú 

 Menntun 

 Áhugamál 

 Var prjónað heima hjá þér, hverjir prjónuðu? 

 Voru aðrir í þínu umhverfi sem prjónuðu? 

 

2. Segðu mér frá því þegar þú lærðir að prjóna 

 Hvað varstu gömul? 

 Hver kenndi þér? 

 Hvernig leið þér? 

 Hvað prjónaðir þú? 

 

3. Hefur þú alltaf prjónað frá því að þú lærðir það?  Viltu segja mér aðeins 

frá því? 

 Ef nei, af hverju byrjaðir þú aftur? 

 Ef já, af hverju hélstu alltaf áfram? 

 Hvernig líður þér þegar þú prjónar 

 

4. Hvað ræður því hvað þú prjónar?  Getur þú sagt mér aðeins um það? 

Ertu beðin/beðinn um að prjóna eitthvað sérstakt eða prjónar þú bara það sem 

þú velur sjálf/sjálfur? 

Ef þú ert beðin/beðinn  um að prjóna fyrir aðra hvað ræður því hvað fólk biður 

um? 

Hvar sér það flíkurnar sem það langar í?  Úti á götu, á samfélagsmiðlum, í 

blöðum? Hvar? 

 

5. Hvert sækir þú innblástur? 
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 Fólk í umhverfinu?  Bækur? Tímarit? Internetsíður? Samfélagsmiðlar?  

 

6. Hvernig myndir þú lýsa þætti samfélagsmiðla við þróun prjóns?  Viltu 

útskýra? 

 Hvaða áhrif hafa samfélagsmiðlar á þróun prjóns á Íslandi?  Hvernig þá? 

 Hefur menningin í kringum prjón breyst síðan prjónafólk fór að nota 

samfélagsmiðla?  Hvernig þá? Gætir þú tekið dæmi? 

 

7. Hvernig heldur þú að handprjón eigi eftir að þróast á 21. öldinni? 

 Hvaða áhrif hefur alþjóðavæðingin á íslenskar prjónahefðir? Getur þú spáð 

fyrir um þetta? 

 

8. Hefur þú einhverja skoðun á því af hverju svona fáir karlmenn prjóna á 

Íslandi? 

 Hvaða áhrif hefur það á prjónamenninguna. 

Heldur þú að viðhorf til prjóns sé á einhvern hátt litað af þeirri staðreynd að 

prjónaskapur var aðallega stundaður af konum á 20. öldinni? 

 

9.Er eitthvað annað sem þú vilt ræða?  

 Höfum við gleymt einhverju mikilvægu í sambandi við prjón sem þú getur 

bent mér á? 

 

Getur þú bent mér á viðmælanda sem áhugavert væri að tala við í sambandi við þetta 

verkefni? 

 Af hverju er áhugavert að tala við hann/hana? 

Heldur þú að viðkomandi sé sömu skoðunnar og þú varðandi prjón og 

samfélagsmiðla? 

Getur verið að viðkomandi hafi eitthvað annað til málanna að leggja? 

  
 

 


