ARNHILDS pannebånd i dobbel kurvstrikk,
VAMS garn, RAUMA garn
ARNHILD SKATVEDT, 260

Design og oppskrift av ARNHILD SKATVEDT
Se instruksjonsvideo av dobbel kurvstrikk i gruppen «Strikkevenner Arnhild Skatvedt AS sin gruppe» på
Facebook

Garn: 50 gram VAMS garn RAUMA garn (100% ull).
Veiledende pinnestørrelse: 6 mm og hjelpepinne
Mål: ca 9 cm i høyden og ca 48-52 cm i omkrets.

For mer inspirasjon, få nyhetsbrev på arnhildskatvedt.no og følg Arnhild på Facebook og Instagram
Velkommen tilbake til nettbutikken!
Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l

Dobbel kurvstrikk:

1. pinne: strikkes med vrange masker
2. pinne: * 2 masker løftes over på hjelpepinne og legges på baksiden av arbeidet, de følgende 2 maskene og maskene på
hjelpepinnen strikkes rett * gjenta fra * til *
3. pinne: og alle oddetalls pinner, strikkes med vrangmasker
4. pinne: 2 masker rett, * de følgende 2 masker løftes over på hjelpepinne og legges på forsiden av arbeidet, de neste 2
maskene og maskene fra hjelpepinnen strikkes rett, gjenta fra * til * ut pinnen. Pinnen slutter med 2 masker rett.
2., 3. og 4. pinne gjentas.
Strikketips! Om du strikker for stramt, blir det bli vanskelig å få maskene til å gli på pinnen. Gå opp et halvt eller helt

pinnenummer. Pinnestørrelsen er kun veiledende. Arbeidet strikkes frem og tilbake, med hjelpepinne på
partalltallspinner. Pannebåndet er tøyelig! Ønsker du et bredere pannebånd, legger du opp flere masker. Ønsker du
smalere, legger du opp færre masker. Maskeantall skal være delelig med fire. Du strikker med enkel tråd VAMS garn.
Legg opp 20 masker med enkel tråd med VAMS garn, på pinne nr. 6 mm. Strikk dobbel kurvstrikk som forklart over.

Strikk til ca 46/48 cm eller så langt du ønsker. Mål pannebåndet på hodet ditt, husk at det er tøyelig. Fell av.
Sy sammen i kort endene, eller hekle sammen og fest trådendene. Du har nå strikket deg et flotters pannebånd og det
skal du være stolt av.
Lykke til!

Design og oppskrift av Arnhild Skatvedt. Om du er på Facebook eller Instagram må du gjerne legge ut bilde og vise til
@arnhildskatvedt #arnhildspannebånd #dobbelkurvstrikk (Instagram) eller @Arnhild Skatvedt AS på Facebook.
Ved spørsmål til oppskriften, send en henvendelse til post@arnhildskatvedt.no Lag deg gode strikkedager ☺ ☺

For mer inspirasjon, få nyhetsbrev på arnhildskatvedt.no og følg Arnhild på Facebook og Instagram
Velkommen tilbake til nettbutikken!
Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l

