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Dots and stripes pannband 

Av Frostvirka 

 

 
 

Garn: 2 nystan Scheepjes Soft Fun i 2 olika färger från 
www.favoritgarner.se - 2 nystan räcker till två pannband. 
Nål: 4,0 mm 

Förkortningar: 
Hö – hoppa över 
M – maska 
Lm – luftmaska 
Hst – halvstolpe 
Rel dst fr- reliefdubbelstolpe framifrån 
Puffmaska – Gör ett omslag om nålen, stick ner i nästa m, gör ett till omslag, 
stick ner nålen i samma m, gör ett tredje omslag, stick ner i samma m, omslag 
och dra igenom alla m på nålen. Ingen låsmaska görs. 
Lägg upp 87 lm. Om du vill ha ett större pannband, lägg på 5 lm. Vill du ha ett 
mindre, dra bort 5 lm. 

http://www.favoritgarner.se/
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Varv 1: Hst i 3:e lm från nålen. Hst i varje m varvet ut. Vänd. 

Varv 2 : 2 lm (räknas som första hst), hst i nästa m, hst i varje m varvet ut. (86 
hst) 

Varv 3: 2 lm (räknas som första hst), hst i nästa m, men gör genomdraget med 
färg 2 (se bild 1), * 1rel dst fr om var och en av de två hst 2 under på varv 1, 
men gör sista genomdraget på den andra rel dst fr med färg 1 (se bild 2), hö 2 
m på varv 2, hst med genomdraget i färg 2 (se bild 3), puffmaska med sista 
genomdraget med färg 1 (se bild 4), hst med genomdrag färg 2 i nästa m, 
upprepa från* varvet ut men efter dina sista 2 rel dst fr, avsluta med hst i de 
två sista hst ( tänk på att den sista är gjord av två lm).  Klipp av färg 2. (34 rel 
dst, 36 hst och 16 puffmaskor) 
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Varv 4 : Med färg 1, 2 lm (räknas som första hst), hst i nästa m, hst i varje m 
varvet ut (se bild 6). (86 hst) 

Varv 5: 2 lm (räknas som första hst)  hst i nästa m men gör genomdraget med 
färg 2, *1 rel dst fr om var och en av de 2 rel dst från varv 3 (se bild 7), men på 
den sista görs genomdraget med färg 1, hö 2 hst på varv 4,  1 hst i var och en 
av följande 3 hst men på den tredje  görs genomdraget med färg 2 , upprepa 
från * varvet ut men avsluta med hst i i de 2 sista hst (varav den ena består av 
2 lm). Klipp av färg 2.  (34 rel dst och 52 hst) 

Varv 6: Som varv 4 

Varv 7:  2 lm (räknas som första hst), hst i nästa m, men gör genomdraget med 
färg 2, * 1rel dst fr om var och en av de två rel dst, men gör sista genomdraget 
på den andra rel dst fr med färg 1, hö 2 m på varv 6, hst med genomdraget i 
färg 2, puffmaska med sista genomdraget med färg 1, hst med genomdrag med 
färg 2 i nästa m, upprepa från * varvet ut men avsluta med 2 rel dst fr om de 2 
sista rel dst och sen 1  hst i var och en av de två sista hst ( tänk på att den sista 
är gjord av två lm).  Klipp av färg 2. 
(34 rel dst, 36 hst och 16 puffmaskor) 

Upprepa varv 4  – 7 en gång till. 

Avsluta med att virka varv 4 med färg 1.. 

Virka ihop pannbandet i kortändorna, rätsida mot rätsida. 

Avsluta med att virka ett varv med sm från rätsidan, både uppe och nere på 
pannbandet.  Fäst alla trådar. Se bild 8. 



                                         [4] 
 

www.frostvirka.com     ♥ ♥ ♥     www.favoritgarner.se     ♥ ♥ ♥     www.gicona.com 

© Copyright Gicona AB 2019 i samarbete med Favoritgarner och Frostvirka. Alla rättigheter förbehållna. 

Reproduktion och publicering av detta mönster är inte tillåtet. Låna gärna bilder men glöm inte att länka till 

sidan du lånat dem från. Vänligen använd även hashtags:  #frostvirka  #favoritgarner  #gicona 
 

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Denna design är skapad av Frostvirka i samarbete med Favoritgarner & Gicona. 
 

För vackrast slutresultat, glöm inte att blocka ditt arbete. Blockning gör mönstret mer framträdande 

och det blir jämnt och vackert då vridna kanter och ojämnheter försvinner. När du tvättar dina alster, 

följ alltid garnets tvättråd och undvik sköljmedel. 

 

Det ligger mycket arbete bakom en design så vi skulle bli mycket glada om du använder följande 

taggar och länkar när du postar bilder från detta mönster. Då kommer vi också hitta dina fina varianter.  

 

Länk till mer inspiration från Frostvirka: www.frostvirka.com 

Hashtag: #frostvirka 

Facebook & Instagram: @frostvirka 
 

 

Länk garnbutik med garnpaket inklusive mönster: www.favoritgarner.se 

Länk till mönsterbank & portal för virkat & stickat: www.gicona.com 

Hashtags: #favoritgarner  #gicona 

Facebook & Instagram: @favoritgarner @giconapatterns 


