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Et pannebånd er et enkelt strikkeprosjekt eller en 
mulighet til å benytte restgarn fra strikket 
Aarhønegenser på.  
 
Pannebåndet er dobbeltsidig. Utsiden er i 
hovedfarge med mønster, mens innsiden er i 
mønsterfarge. 
 
 

Garnalternativer: Sandnes Smart, Sandnes Peer Gynt, Sandnes Alpakka, Sandnes duo, 
Rauma 3-tråds 
 
Garnmengde: hovedfarge ca ½ nøste, mønsterfarge ca ¾ nøste 
(Alle garnalternativer har nøster på 50 g) 
 
Pinne: 3 mm rundpinne, 40 cm 
 
Strikkefasthet: 20 - 22 m glattstrikk på 10 cm 
 
Størrelse: M - L (ca 58 - 59 cm i omkrets). Se kommentarer nederst for justering av størrelse. 
 
Innside og kant, bunn: 
Legg opp 114 masker med møsterfarge på pinne 3. Strikk 11 
omganger. Strikk taggekanten, *2 masker sammen, ett kast*, gjenta 
ut omgangen. Strikk 1 omgang, fortsatt i mønsterfargen.  
 
Mønster:  
Strikk mønster som angitt. For 114 masker er det 19 rapporter 
(mønsterrepetisjoner) per omgang. Dette blir utsiden av 
pannebåndet. Figurforklaring: hvit – hovedfarge, grå - mønsterfarge 
  
Kant og innside, topp: 
Strikk 1 omgang i mønsterfargen. Strikk taggekanten, *2 masker 
sammen, ett kast*, gjenta ut omgangen. Strikk 11 omganger og fell 
av. 
 
Montering:  
Sy sammen de to innside-delene på innsiden av pannebåndet. Hvis 
det er behov for å holde taggekantene på plass, kan de festes ved å sy 
tråklesting ca 1,5 - 2 cm fra taggekantene på innsiden av 
pannebåndet. Selv om stingene også skal gå inn i den ytre delen av 
pannebåndet, bør man unngå at stingene synes på utsiden.  

Mønster 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer:  
Om du bruker restgarn fra et annet prosjekt, og er redd du ikke har nok av mønsterfargen, 
kan deler av innsiden strikkes i hovedfargen. Anbefaler minst 4 omganger i mønsterfargen på 
innsiden nærmest taggekant for penest resultat.  
 
Om du ønsker å justere størrelsen noe i forhold til egen hodestørrelse, så er én rapport 
(mønsterrepetisjon) 2,5 - 3 cm bred. Husk at garn er litt elastisk så pass på at pannebåndet 
ikke blir for løst. 
 
I oppskriften er det brukt en hovedfarge og en mønsterfarge, men du står fritt til å velge 
flere mønsterfarger om ønskelig. Øverste bilde viser ett eksempel på alternativ med to 
mønsterfarger.  
 
 
 
 
 

Oppskriften er laget til Hennes Majestets 110-års jubileum i 2023 

Utsiden av pannebåndet 

Innsiden av pannebåndet, sydd sammen 


