
PERLEPANNEBÅNDPERLEPANNEBÅND



Størrelse:

Dame M

Omkrets pannebånd:

44 cm

Passer en hodeomkrets 8-12 cm større

Strikkefasthet:

20 m/10 cm i mønster

Pinner:

4,5 mm 40 cm

Garnforbruk:

65 meter

Modeller:

Tweedy Todd Merino Aran, Me & Julio

Hillesvåg Sølje, Gressgrønn 2134, dobbel tråd

Brooklyn Tweed Shelter, Embers

Pannebåndet kan strikkes frem og tilbake, eller rundt.

Se strikkezilla.no/2010 for garnforslag til enkel tråd 

og strikkezilla.no/2510 for forslag til dobbel tråd

Perlepannebåndet er ellers helt super til restegarn!

Perlepannebånd
Lettvint og praktisk tilbehør. Tar liten plass i veska, 

fører ikke til luesveis.

Strikk rundt:

Legg opp løst 87 masker på pinne 4,5. Strikk 

perlestrikk 1 rett, 1 vrang rundt til arbeidet måler 

ca 9 cm. Fell løst av.

Legg opp 9 masker på pinne 4,5 og strikk perlestrikk 

frem og tilbake til arbeidet måler 9 cm.

Fell av. Sy ’’sløyfen’’ rundt pannebåndet så det trekker 

seg sammen.

Fest gjerne med noen sting så den blir sittende pent 

på plass.

Strikk frem og tilbake:

Legg opp 17 masker på pinne 4,5. Strikk perlestrikk 

frem og tilbake til arbeidet måler ca 44 cm. For en pen 

kant settes første maske på hver pinne løst over som 

om den skulle strikkes vrang, og siste strikkes rett.

Fell av og sy sammen oppleggs- og avfellingskanten 

uten å vri arbeidet.

Legg opp 17 masker på pinne 4,5 og strikk perlestrikk 

frem og tilbake i 4 cm. Fell av og sy ’’sløyfen’’ rundt 

pannebåndet så det trekker seg sammen. Fest gjerne 

med noen sting så den blir sittende pent på plass.

Tusen takk for din interesse i Strikkezilla Designs oppskrifter!

Selv om oppskriften er gratis ligger rettighetene til den fortsatt 

hos meg. Jeg blir derfor kjempeglad om du ikke deler selve 

oppskriften videre, men link gjerne til hvor den ligger! 

Tusen takk for din forståelse og støtte til uavhengige designere!

Med forbehold om utgåtte farger/garn. Oppskriften ble oppdatert i 2020.

http://strikkezilla.no/2010 
http://strikkezilla.no/2510

