
ÍSLENSKA LOPAPEYSAN
UPPRUNI – SAGA - HÖNNUN



Þróun íslensku lopapeysunnar hefur verið samofin samfélags-, iðnaðar-, útflutnings-, hönnunar- og
prjónasögu þjóðarinnar. Hún þróaðist frá því að vera vinnufatnaður sem nýttist aðallega við erfið útistörf á
sjó og landi í það að verða að þjóðlegri minjavöru og vinsælli tískuvöru. Þannig endurspeglar peysan
lífshætti og sögu þjóðar.

Sýningin er hönnuð sem farandsýning og var fyrst opnuð í Hönnunarsafninu í desember 2017. Sýningin
byggir á rannsóknarverkefni Heimilisiðnaðarsafnsins, Hönnunarsafns Íslands og Gljúfrasteins, húss
skáldsins.

Vefsýning þessi endurspeglar sýninguna eins og hún var sett upp sem sérsýning í Heimilisiðnaðarsafninu á
Blönduósi árið 2019 - 2020. Gerð vefsýningarinnar var styrkt af Safnasjóði.



Íslenskar prjónakonur hafa átt veg og vanda af því að gera íslensku lopapeysuna að eftirsóknarverðri minja- og útflutningsvöru. Þjálfun og reynsla, formskynjun í
munsturgerð, næmni fyrir litum og litasamsetningum ásamt ánægjunni af því að prjóna hefur verið undirstaða í hönnun lopapeysunnar.
Íslenska lopapeysan er fyrir löngu orðin klassísk þó svo hún fylgi straumum og stefnum í tísku að einhverju leyti. Flestir Íslendingar eru svo lánsamir að eignast að
minnsta kosti eina lopapeysu á lífsleiðinni sem oftar en ekki er prjónuð af einhverjum nákomnum og gerir lífið hlýrra og betra.





Litbrigði íslensku ullarinnar og sýnishorn af togi og þeli. 



Ekki vitað hver prjónaði upprunalega peysuna en talið hafa verið á 
árunum 1920 - 1940. Endurgerð 2018. Vilborg Einarsdóttir.





Upprunalega peysan var prjónuð af Guðrúnu Björnsdóttur
1854 – 1946. Endurgerð 2018. Vilborg Einarsdóttir.



Ekki vitað hver prjónaði upprunalegu peysuna en talið hafa
verið á árunum 1930 - 1940. 

Endurgerð 2018. Vilborg Einarsdóttir.





Prjónauppskrift frá 1963. Hólmfríður Árnadóttir. 
Prjónuð af Vilborgu Einarsdóttur 2018.





Munsturgerð frá um 1970. Prjónuð af Valgerði Guðmundsdóttur. 



Efri: Frumgerð fyrir Calvin Klein. 
Steinunn Sigurðardóttir 1991. 

Neðri: Prjónauppskrift fyrir Ístex 2004. Guðrún R. 
Sigurjónsdóttir. Prjónuð af Vilborgu Einarsdóttur.







VIÐAUKI
FRÁ HEIMILISIÐNAÐARSAFNINU



Upprunalegu peysurnar þrjár
sem sjást í sýningunni eru
varðveittar í Halldórustofu í
Heimilisiðnaðarsafninu á
Blönduósi.



Duggarapeysan

Í heimildum frá Halldóru Bjarnadóttur (1873-
1981) segir:

“Á kreppuárunum, 1920-40, voru svona peysur
handprjónaðar þúsundum saman og seldar
Veiðarfæraverslunum í Reykjavík og einnig á
Akureyri. Eftirsóttar.”

Duggarapeysan var einnig útflutningsvara. Í
peysurnar var notað þríþætt togband en
þelband haft í kragann.



Blómapeysan

Mórauð peysa með hvítu munstri. Rósabekkur
fyrir ofan stuðla og á ermum.

Peysuna prjónaði Guðrún Björnsdóttir (1854-
1946) frá Mánaskál í Laxárdal, Austur-
Húnavatnssýslu.

Talið er að hún sé með fyrstu peysunum sem
prjónaðar voru úr lopa eingöngu.



Halldórupeysan

Peysan var í eigu Halldóru Bjarnadóttur
(1873-1981) og er talin hafa verið prjónuð í
kringum 1940. Ekki er vitað hver prjónaði
peysuna.

Peysan er prjónuð úr spunninni ull,
ljósmórauð með hvítu og dökkmórauðu
munstri.

Talið er að peysan hafi verið ein af
uppáhaldsflíkum Halldóru enda er hún mjög
slitin.



Sýningin byggir á rannsókn Ásdísar Jóelsdóttur

Sýningarhönnun: Auður Ösp Guðmundsdóttir

Ljósmyndun vefsýningar: Róbert Daníel Jónsson 

Uppsetning vefsýningar og viðauki: Ástríður Jóhannesdóttir og Elín S. 
Sigurðardóttir

Vefsýningin er gefin út af Heimilisiðnaðarsafninu árið 2020 og var 
útgáfan styrkt af Safnasjóði. 

Öll afritun eða hagnýting er óheimil án skriflegrar heimildar 
Heimilisiðnaðarsafnins á Blönduósi. 
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