Pannebånd og pulsvanter
Pannebånd og pulsvanter er flotte gaver, og egner seg ypperlig som prosjekt for nybegynnere.
Bruker du et flerfarget garn, blir det spennende selv om designet er enkelt. Her får du oppskrift på
et enkelt panneband, pannebånd med god passform og pulsvanter.

Modeller og oppskrift utarbeidet av ”Pjonica Design pulsvanter: Monica Schultz

Dette trenger du:
• 50 g Fritidsgarn eller Vamse til hver av produktene
• Heklenål nr.7

Slik gjør du:
Enkelt panneband
1. Hekle luftmasker slik at det passer rundt hodet til den som skal ha pannebandet (65- 75
m). Fest sammen med kjedemaske til ring.
2. Pjon 4-5 omganger i bakre ledd
3. Pjon 10-12 omganger i fremre ledd
4. Pjon 4 omganger i bakre ledd. Fest trådene.
Tov på innsiden om ønskelig. Brodér gjerne på et motiv, eller fest perler eller annen
pynt på pannebandet for å få et personlig preg på ditt design!
Panneband med god passform
1. Hekle luftmasker slik at det passer rundt hodet til den som skal ha pannebandet (65- 75
m). Fest sammen med kjedemaske til ring.
2. Pjon 4-5 omganger i bakre ledd
3. Pjon 10 omganger i fremre ledd
4. Pjon så frem og tilbake for å få pannebandet bredere bak og over ørene: Regnet fra
midt bak: pjon 15 m, snu og pjon 30 m, snu og pjon 37 m, snu og pjon 43 m, snu og pjon en
omgang over alle maskene. (dersom du ønsker det enda bredere over ørene/bak, så pjoner
du bare frem og tilbake en gang til over de siste maskene på det brede partiet)
5. Pjon 4 omganger i bakre ledd. Fest trådene.
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Pulsvanter
1.
Hekle 30 lm og fest sammen til en ring
2.
Pjon 4-5 omganger i bakre ledd
3.
Pjon 9-10 omganger i fremre ledd
4.
Øk for tommelhull: 1 m annenhver omgang på innsiden av vanten, 5 ganger
5.
Lag tommelhull slik: Pjon frem til siste økning, hekle 4 lm, hopp over 10 m, pjon
videre Pjon til ønsket lengde, og avslutt med 4 omganger i bakre ledd
6.
Pjon 4-5 omganger rundt tommelhullet, i bakre ledd
7.
Fest trådene, tov på innsiden om ønskelig
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