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Pannband ”Stjärna” 

 

Garnåtgång: 1 nystan Scheepjes merino soft av huvudfärgen och 1 nystan av kantfärgen 

Virknål: 4 

Virktermer: 

Hst: halvstolpe 

St: stolpe 

Sm: smygmaska 

Kräfmaskor: fasta maskor som virkas från vänster till höger istället för höger till vänster. 
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Lägg upp 20 lm med huvudfärgen och virknål nr 4. 

Varv1) 

Börja i den 2:a lm från nålen. Hämta garn genom de 5 följande lm så du har totalt 6 öglor på 

virknålen.’ 

1. 

 

Gör ett omslag och dra tråden genom alla 6 öglorna och slut med 1lm. 

2.             3. 

  

Nu ska vi återigen hämta upp garn så vi får 6 öglor på virknålen. Först hämtar du garnet 

genom mittenhålet som bildats. Därefter genom den nedre av öglorna från förra varvet, där 

saxen pekar. 

4.           5. 
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Därefter hämtas garnet genom den lm som sista öglan gjordes i på förra varvet, titta på bilde 

nr 6 där saxen pekar, sedan hämtas garn i vardera av de följande två lm på lm-kedjan. Se bild 

7. 

7.          8. 

  

Gör ett omslag och dra tråden genom alla öglorna och slut med 1 lm. 

8. 

 

Fortsätt på samma vis tills du kommit på slutet av lm-kedjan. Du ska nu ha 8 ”stjärnor” på 

rad. Avsluta varvet med en hst i sista maskan. Dvs samma lm som sista öglan gjordes i. Vänd. 
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9. 

 

Varv 2) 

På detta varv virkas halvstolpar. Börja med 2lm (= första hst), därefter 2 hst i mittenhålet på 

varje stjärna och avsluta med en hst i kanten på den sista stjärnan (du har nu virkat totalt 18 

hst). 

10. 
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Börja detta varv med att virka 3lm och vänd. Hämta garn i de följande 5 maskorna med start 

från den 2:a lm från nålen. När du kommer till halvstolparna hämtar du garnet enbart genom 

de BAKRE maskbågarna. 

11.               12. 

  

Gör ett omslag och dra garnet genom alla 6 öglor och slut med 1 sm. Därefter fortsätter du 

precis som på förra varvet och hämtar upp garn på samma vis och avslutar varvet med en hst. 

12. 

 

På nästa varv virkas 18 hst på samma vis som tidigare. Nu har jag visat två varv, resterande 

virkas på samma sätt, upprepa varv ett och två tills du har virkat en avlång remsa på totalt 58 

varv. Vänd rätsida mot rätsida och virka eller sy ihop bandet på avigsidan. 

 

 



 
 

Copyright: Kristin Stenke – diwybytitti 2017 

www.diwybytitti.wordpress.com       Instagram: @diwybytitti Facebook: Virrkpannan 

Nu är det dags att virka kanten. Börja mitt bak vid skarven och virka från rätsidan med 

kantfärgen. 

Varv 1) 3st genom mitten av varje hål på varje stjärna. Det blir 29 stolpgrupper med 3 st i 

varje. Avsluta varvet med 1 sm.  

 

Varv 2) 1lm, kräftmaskor längs hela remsan. Dvs, du virkar fasta maskor från vänster åt höger 

istället för höger till vänster. Resultatet blir en liten upphöjd vacker kant. 

  

 

 

Gör likadant på den andra sidan av pannbandet. Fäst garnet. 

 


