
Enkelt pannebånd for nybegynnere og barn 
 
 

Oppskrift og strikkekurs fra Leine Merino 
 
 
 

 
Lyst til å strikke? Pannebånd er noe av det 
enkleste du kan begynne med. Dessuten er det 
nyttig, behagelig å ha på (særlig i Leine Merino 
som ikke klør!) og fint til julegave. Du trenger: 
 
Garn: 3-tråds Leine Merino 
Garnforbruk: 50 gram 
Pinner: To korte pinner nr. 4,5 
 
Oppskrift på pannebånd 
Legg opp 20 masker på pinner nr. 4,5 (til barn: 
legg opp 15 masker). Strikk 7 pinner rett og 1 
pinne vrangt. Husk kantmasken – når du strikker 
fram og tilbake skal første og siste maske på 
pinnen alltid være rett, også når du strikker 
vrangt. Da blir kanten pen og stødig. 
 
Strikk til pannebåndet er passe langt. La det 
være litt stramt, det strekker seg i bruk. Fell av 
og sy sammen endene. Vask pannebåndet i 
lunket ullsåpevann før bruk. 
 
Variasjon:  
Når du behersker rette og vrange masker, kan du tegne flere pannebånd selv. Sett deg ned 
med ruteark, eller finn oppskrifter på biblioteket eller på internett. Husk bare dette: Rettmasker 
blir vrange på baksiden av arbeidet og omvendt. 
 
 
 

 

 
Gåtestrikk 
Mønsteret har vært kjent i ulike land under ulike navn, 
gåtestrikk, idiotstrikk, veddemålsstrikk, grublestrikk osv. 
 
Gåten er som følger: Mønsteret har 8 pinner, kan du se hvor 
mange av dem som er vrange? Det er ikke så lett – 
mønsteret ser vanskeligere ut enn det er. Prøv å strikke, så 
finner du ut av det! 
 
Svaret på gåten? Mønsteret består av 8 pinner, først 7 rette 
og til slutt 1 vrang. 
 



 
Begynne å strikke 
Begynnelser er alltid vanskeligst. 
 
Da jeg var 4 år og ville lære å strikke, la min 
mor opp 10 masker til dukkeskjerf i lyserødt 
garn. Hun strikket de første pinnene, deretter 
de tre første maskene på hver pinne. Jeg 
strevet meg gjennom de syv neste, og ropte 
på mer hjelp!  
 
En dag min mor ikke var hjemme måtte jeg ty 
til min storebror. Han var langt mindre villig – 
for det første var de tre første  

 
maskene ikke særlige mye vanskeligere enn 
de 7 siste, mente han, for det andre var det 
mitt strikketøy og ikke hans. Fra da av har jeg 
strikket alle maskene selv. 
 
Prøv gjerne å finne deg en strikkevenn som 
kan hjelpe med begynnelsen, det er både 
hyggelig og betryggende. Ikke tro at det blir 
pent med en gang – tenk at de første, klønete 
forsøkene har sin egen sjarm, enten du er 4 
eller 40 år. Det tredje forsøket går som regel 
riktig bra… 
 

 
 
Strikkekurs 

   
Legge opp 
kan du gjøre på flere måter, 
men denne er best. Den gir en 
pen og solid kant. 

1. Legg tråden over pinnen 
med trådstumpen mot deg. 
Ikke så kort som på bildet – ta 
ca 30 cm til 20 masker. 
 

2. Tommel- og pekefinger på 
venstre hånd holder orden på 
hver sin side, mens de andre 
fingrene holder trådene fast. 
 

   
3. Vri venstre hånd fra deg. 
Stikk pinnen inn i tommel-
løkken nedenfra. 
 

4. Hent tråden hos venstre 
pekefinger. 

5. Dra den gjennom 
tommelløkken. Ta tommelen 
ut av løkken. 



 

   
6. Før tommelen tilbake under 
tråden og stram samtidig 
løkken omkring masken inntil 
pinnen. Men ikke stram så 
mye – opplegget skal være 
løst. 
 

Strikke rett 
…går lett….. 

1. La tråden gå bak venstre 
pinne, over venstre pekefinger 
og hold den fast med de andre 
fingrene på venstre hånd. 
Stikk høyre pinne inn i masken 
forfra. 

   
2. Hent tråden og dra den 
gjennom masken. 

3. Løft masken av venstre 
pinne. 
 

4. Begynn på nytt. 

   
Strikke vrangt 
er litt mer vrient. Men egentlig 
er det bare bakvendt 
rettstrikking. 

1. Legg tråden foran venstre 
pinne i stedet for bak.  
 

2. Stikk høyre pinne inn i 
masken bakfra. 



 
   

3. Hent tråden 4. Før den gjennom masken. 
 

5. Løft masken av venstre 
pinne og begynn på nytt. 
 

   
Felle 
kan man også gjøre på mange 
ulike måter. Denne gir en kant 
som ligner oppleggingen. 
 

1. Strikk en maske rett og løft 
den av venstre pinne. 
 

2. Stikk venstre pinne inn i 
masken foran den du nettopp 
strikket. 
 

 
   

4. Løft den opp 5. Tre den over rettmasken og 
slipp den av venstre pinne. 

6. Strikk en maske til og 
begynn på nytt 
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