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Sara stickar

PANNBAND
Det här pannbandet kan göras i två varianter: en enkel och en jätteenkel. Pannbandet 
går fort att sticka och är lätt också för den som är ny. Om du vill kan du lägga upp fler 

maskor och sy ihop ett bredare ”band” till en snygg halskrage istället.  

på snedden

Stickor 
Stickor 4.5mm
Stoppnål 

Garn  
50 gram garn, till exempel Drops 
Nepal eller liknande. 

Gör så här:
Lägg upp 3 maskor på en sticka. Sticka ett varv räta maskor.
Börja sedan varje varv så här: Lyft över en maska från vän-
ster sticka till höger, som om du ska sticka den avigt. Dra åt 
garnet lite. Öka en maska och sticka resten av varvet med 
räta maskor. Fortsätt sticka på detta sätt tills du har totalt 20 
maskor på stickan. 

Fortsätt nu att öka en maska en maska i början på vartannat 
varv. På samma varv ska du också minska en maska. Gör så 
här: Sticka räta maskor tills det återstår tre maskor på varvet. 
Sticka två maskor tillsammans och en maska rät. Vänd arbetet 
och sticka vanliga maskor (med lyft maska i början av varvet) 
tills varvet är slut. 

Sticka tills pannbandet räcker bra runt huvudet. 

När arbetet är så långt det ska är det dags att maska av. Lyft 
en maska i början av varvet, sticka två maskor tillsammans. 
Sticka tills tre maskor återstår, sticka två maskor tillsammans 
och en rät på slutet. Sticka nästa varv med räta maskor hela 
varvet ut och upprepa sedan varvet med minskningarna, glöm 
inte att lyfta en maska i början av varje varv. Sticka tills två 
maskor återstår, maska av en och dra tråden genom den andra. 

Sy ihop pannbandet. 

Tips 
Vill du göra en enklare variant kan du lägga upp 20 
maskor på stickorna och sticka fram och tillbaka med 
rätstickning, tills pannbandet når med bra längd runt 
huvudet. Sy ihop pannbandet och fäst trådarna. Om 
du vill kan du göra alla kantmaskor med lyfta maskor 
i början av varvet, då blir kanten extra snygg. 


