
Leine pannebånd i 4-trådet garn 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino  
 

Voksen størrelse  
Garn: 4-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 100 gram 
Pinne: 2 pinner nr. 6 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm 
= 15 m x 20 p (rettstrikk) 
 

Et pannebånd er varmt og behagelig, praktisk og lett å putte i 
lommen. Dessuten er det morsomt å strikke, og passer godt som 
gave. Du finner mange spennende og uvanlige mønstre i denne 
oppskriften. 
 
Felles for alle modellene: Gjenta mønsteret til pannebåndet er 
langt nok. Det vil strekke seg litt i bruk, og skal sitte litt fast uten å 
stramme. Fell av, sy sammen i kanten og fest løse tråder. Gi 
pannebåndet en lett vask før bruk. 

 
Tusenfryd 
Legg opp 21 masker. Mønsterets maskeantall er 4 + 1. 
1. og 3. pinne : Strikk rett. 
2. pinne : 1 rett, * strikk 3 masker vrangt sammen uten å slippe 
dem av venstre pinne, 1 kast, strikk de samme 3 maskene vrangt 
sammen en gang til, 1 rett, gjenta fra * og ut pinnen. 
4. pinne : 1 rett, 1 vrang, 1 rett * strikk 3 masker vrangt sammen 
uten å slippe dem av venstre pinne, 1 kast, strikk de samme 3 
maskene vrangt sammen en gang til, 1 rett, gjenta fra * og avslutt 
med 1 vrang og 1 rett. 
 
 
Patentstrikk 
Dette pannebåndet kombinerer patentstrikk og vanlig vrangbord, 
og har god passform.  
Legg opp 15 masker. Mønsterets maskeantall er 2 + 1. Begynn 
med patentstrikk: 
1. pinne : 1 rett, * 1 rett, hold tråden foran arbeidet, stikk høyre 
pinne inn i neste maske fra baksiden, ta den løs av samtidig som 
du lager et kast, gjenta fra * og avslutt med to rette. 
2. pinne : 1 rett * 1 maske løs av + 1 kast som i 1. pinne, strikk 1 
rett i den løse masken og kastet samtidig, gjenta fra * og avslutt 
med 1 maske løs av + 1 kast og 1 rett. 
Gjenta de to pinnene til du har 16-17 cm (dame – herre). Gå over 
til vanlig vrangbord 1 rett og 1 vrang og strikk 16-17 cm. Strikk til 
slutt 16-17 cm patentstrikk igjen. Strikk første og siste maske rett 
på alle pinner hele veien. Siste pinne før felling strikker du vanlig 1 
rett og 1 vrang. 
 
 
Tunisisk strikk 
Denne strikketeknikken er gir et fast resultat, som også passer til 
puter, vesker, bråt på gensere og lignende.  
Legg opp 16 masker. Mønsterets maskeantall er 1 + 1. 
1. pinne  (vrangen):  Hold tråden bak arbeidet som i rettstrikk. 
Stikk høyre pinne inn i første maske fra baksiden, og ta den løs 
av. La strikketråden gå bak masken og fram mellom høyre og 
venstre pinne. * Lag et kast samtidig som du tar neste maske løs 
av. Før strikketråden fram mellom pinnene igjen. Gjenta fra * og ut 
pinnen. (1. pinne er egentlig bare en forberedelse til 2. pinne – du 
tar maskene over fra venstre til høyre pinne samtidig som du 



snurrer tråden rundt pinnen mellom maskene.) Vær forsiktig med det siste kastet – hold det godt på 
plass mens du snur pinnen. 
2. pinne : Hold tråden bak arbeidet. Stikk høyre pinne inn fra baksiden og gjennom både kastet og 
masken, som vridd rett, og strikk dem sammen. Strikk på samme 
måte ut pinnen, avslutt med 1 rett. 
 
 
Tunisisk ribbestrikk 
I denne varianten er det bare annenhver maske som strikkes med 
kast – som patentstrikk. Resultatet blir tykt, mykt og fleksibelt. 
Legg opp 17 masker. Mønsterets maskeantall er 2 + 1. 
1. pinne  (vrangen): 1 rett, * hold tråden foran arbeidet, stikk høyre 
pinne inn i neste maske fra baksiden, ta den løs av samtidig som 
du lager et kast, 1 rett, gjenta fra * ut pinnen. 
2. pinne : 1 rett, * strikk den løse masken og kastet sammen som 
vridd rett, 1 rett, gjenta fra * ut pinnen. 
 
 
Fiskebein 
Denne strikketeknikken ligner ikke strikking i det hele tatt – noen spør om det er nålebinding. Resultatet 
er tett og fast, og passer også til puter, løpere og vesker. 
 
Legg opp 24 masker. Legg gjerne opp over 2 pinner, så du får 
store løkker. Mønsterets maskeantall er 1.  
1. pinne  (retten): Hold tråden på baksiden av arbeidet. Stikk 
høyre pinne gjennom to masker fra baksiden (som vridd rett), hent 
tråden og ta den nye masken inn på høyre pinne, men ta bare den 
første av de to maskene av venstre pinne. Neste maske henter du 
gjennom maske nr 2 og 3 osv., fortsett ut pinnen. Siste maske 
strikker du for seg selv, også fra baksiden. 
2. pinne  (vrangen): Hold tråden på forsiden av arbeidet. Stikk 
høyre pinne gjennom to masker fra baksiden (som vrangstrikk), 
hent tråden og ta den nye masken inn på venstre pinne, men ta 
bare den første av de to maskene av venstre pinne. Neste maske 
henter du gjennom maske nr 2 og 3 osv., fortsett ut pinnen. Siste 
maske strikker du for seg selv, også fra baksiden. 
 
 
Diagonal skjellstrikk 
Legg opp 18 masker. Mønsterets maskeantall er 2 + 2. 
1. og 3. pinne : 1 rett, strikk vrangt og avslutt med 1 rett. 
2. pinne : 1 rett, * 1 maske løs av, 1 kast, 1 rett, trekk den løse 
masken over kastet og retmasken, gjenta fra * og avslutt med 1 
rett. 
4. pinne : 2 rette, * 1 maske løs av, 1 kast, 1 rett, trekk den løse 
masken over kastet og rettmasken, gjenta fra * og avslutt med 2 
rette. 
 
 
 
 
 

 


