
Størrelser: 5-9 år (Dame) 
 
Garn:  Du bruker 1 tråd fra hver av: 
              Rauma Lammeull 
              Mini Alpakka fra SandnesGarn 
              Plum fra Rauma 
 
Garnalternativer: Her har du mange muligheter til å være kreativ med garnkvaliteter. 
Bruk en tråd med litt mykhet i som alpakka f.eks. 
Bruk en tråd med litt hold i, gjerne saueull. 
Bruk en tråd som gir den fine lodne effekten. Trådene bør ikke være for tykke.   
 
Garnmengde: 50 gram av hver kvalitet. Holder gjerne til mer enn ett pannebånd. 
 
Pinner: 3,5 
 
MERK: Pannebåndet er lett å strikke, men jeg har her prøvd å forklare nøye hvordan du 
strikker det. La deg derfor ikke lure av mye tekst. Det er lettere enn det ser ut. 
Strukturen i patentstrikk bruker noen omganger på å vise seg. Du vil derfor ikke se 
mønsteret ordentlig før du har strikket noen cm. 
 

Feminint pannebånd 



Slik gjør du:  
Legg opp løst 12 (16) masker  på pinne 3,5 med en tråd av hver kvalitet. Strikk 
patentstrikk frem og tilbake med kantmasker slik: 
 
Pinne 1: Første maske løftes rett av uten å strikke den. Strikk rett til du har 1 maske igjen 
på pinnen. Legg tråden foran arbeidet som om du skulle strikke vrang. Løft den siste 
masken av pinnen som om du skulle strikket vrangt uten å strikke den. Snu. 
 
Pinne 2: Start med en kantmaske ved å strikke første maske vridd rett. *Strikk en 
patentmaske ved å strikke ned i masken fra forrige omgang, strikk en rett.* Gjenta fra *-* 
til det gjenstår 1 maske på pinnen. Avslutt på samme måte som på pinne 1. Snu. 
 
Pinne 3: Start med en kantmaske som over. *Strikk en patentmaske, strikk en rett.* 
Gjenta fra *-* og avslutt på samme måte som over. Snu 
 
Fortsett på samme måte med patentstrikk og kantmasker til arbeidet måler 17 (20) cm 
eller ønsket lengde. Nå deles arbeidet i to for å strikke fletten. Sett de siste 6 (8) maskene 
på en ventepinne og fortsett frem og tilbake over de første 6 (8) maskene. 
Strikk kantmasker og patentmasker på samme måte. Den 6. (8.) masken blir da en 
kantmaske. Strikk til det måler ca 3,5 cm etter delingen. Dette kalles nå remse 1. 
 
La remse 1 hvile mens du strikker remse 2 som består av de siste 6 (8) maskene. Strikk på 
samme måte som remse 1, og avslutt når remsene er like lange. Husk å avslutte på 
samme side som remse 1.  
 
Nå skal du bytte plass på remse 1 og remse 2. Maskene til remse 1 settes da først inn på 
pinnen, så settes maskene til remse 2 inn på pinnen.  
 
Neste pinne strikkes slik: Strikk kantmaske som vanlig. Strikk *1 patentmaske, strikk 1 
rett* Gjenta fra *-* 2 (3) ganger. Strikk 2 masker rett. *Strikk 1 patentmaske, strikk 1 rett* 
Gjenta fra *-* 2 (3) ganger. Avslutt med en kantmaske som vanlig. 
 
Strikk videre patentstrikk som vanlig til arbeidet fra sammenstrikkingen måler 17 (20) cm 
eller ønsket lengde. 
 
Fell løst av. Sy sammen oppleggskant og avfellingskant. Fest alle løse tråder. 
 
 


