Snøfnuggpannebånd
Av Elisabeth Kvalvaag, @_kvae_

Med dobbelt garn blir dette et varmt og godt pannebånd
med dekorative icordkanter og en valgfri flette i midten.
Tusen takk for at du vil strikke oppskriften min! Hvis du deler
bilder av strikkeprosjektet i sosiale medier er det hyggelig om du
tagger med #snøfnuggpannebånd og @_kvae_ slik at jeg får se!

Størrelse: 1-2 (3-5) 6-12 (Voksen)
Strikkefasthet: 21 m pr 10 cm i perlestrikk
Garn: Sandnes alpakka silke og Sandnes tynn merinoull i
kombinasjon, eller hvilket som helst garn du oppnår
riktig strikkefasthet med.
Garnforbruk: Mindre enn 25 g av hvert garn-perfekt for
rester!
Pinner: Den pinnetykkelsen som gir deg riktig
strikkefasthet (sannsynligvis p 3,5 eller p 4)
Tips: Hoder er forskjellige! Test pannebåndet når det
nærmer seg oppgitt lengde for å få perfekt passform.

Fo rkl ari nge r:
R= rett
VR= vrang
MM= maskemarkør
Perlestrikk: Strikk 1 r, 1 vr omgangen ut. Neste omgang
strikker du 1 vr, 1 r omgangen ut. Gjenta disse omgangene hele
veien oppover, slik at vrang alltid kommer over rett og
motsatt.

Pannebåndet strikkes frem og tilbake på to settepinner
eller en rundpinne. Legg opp 23 (23) 25 (27) masker.
1. pinne: Du er nå på baksiden av pannebåndet. Hold
tråden foran arbeidet. Så løfter du de første tre maskene
over på høyre pinne som om de skulle vært strikket vrang
(dette blir icordkant). Strikk så perlestrikk (se
forklaring) 4 (4) 5 (6) m. Hvis du ønsker flette i midten
strikker du så så 9 m vrang (dette skal bli fletten).
Hvis du ikke ønsker flette i midten fortsetter du bare
med perlestrikk. Strikk så 4 (4) 5 (6) m perlestrikk og
så de 3 siste m vrang (dette blir icordkant). Snu.
2. pinne:
Med tråden bak, løft de tre
pinne som om de skulle vært
perlestrikk 4 (4) 5 (6) m,
flette, ellers fortsett med
(4) 5 (6) m og så 3 m rett.

første maskene over på høyre
strikket vrang. Strikk så
så 9 m rett hvis du vil ha
perlestrikk, så perlestrikk 4
Snu

Hvis du ikke strikker flette fortsetter du bare med
icordkanter og perlestrikk videre. Hvis du vil ha flette
må du strikke som anvist på 3. og 4. pinne:
3. pinne:
Løft de tre første maskene over på hø pinne som om de
skulle vært strikket vrangt, med tråden foran arbeidet.
Strikk så perlestrikk 4 (4) 5 (6) m. Strikk så 9 m vrang,
strikk så 4 (4) 5 (6) m perlestrikk og så 3 m vrang. Snu.
4. pinne:
Løft de tre første maskene
skulle vært strikket rett,
perlestrikk 4 (4) 5 (6) m.
flettediagrammet (9 m), så
så 3 m rett. Snu

over på høyre pinne som om de
med tråden bak. Strikk så
Nå skal du begynne på
perlestrikk 4 (4) 5 (6) m og

Fortsett på denne måten med icordkanter, perlestrikk og
flettediagram frem til pannebåndet måler ønsket lengdeca 41 (43) 46 (49 cm). Flettediagrammet følges hele veien
for de 9 midterste maskene.
Nå skal arbeidet maskes sammen. Plukk opp 23 (23) 25 (27)
m i de maskene du la opp på begynnelsen på en ny pinne.
Så syr du disse 23 (23) 25 (27) nye m sammen med de som
fortsatt står på den gamle pinnen vha maskesting. Her er
link til en video som viser hvordan du masker sammen
(Kitchener stitch):
http://www.garnstudio.com/video.php?id=60&lang=no

Fest tråder- nå er pannebåndet ferdig!

Flettediagram:

== Rett
Rett
Rett

på rettsiden, vrang på vrangsiden

== Vrang
Vrang

Vrang = på
rettsiden, rett på vrangsiden
sl3 to CN, hold in back. k3, then k3 from CN
= sl3 to CN, hold in back. k3, then k3 from CN

= sl3 to CN, hold in front. k3, k3 from CN

= sl3 to CN, hold in front. k3, k3 from CN
Flytt tre masker over på en hjelpepinne, hold foran
arbeidet, strikk de tre neste maskene på venstre
pinne før du strikker de tre maskene på hjelpepinnen

Flytt tre masker over på en hjelpepinne, hold bak
arbeidet, strikk de tre neste maskene på venstre
pinne før du strikker de tre maskene på hjelpepinnen

