
Bakgrund
Den pannoniska mössan kallas så efter den region på Balkan 
där den kom ifrån under antiken. Det var en enkel pillerburks-
mössa som spred sig till till den romerska armén under 200-ta-
let, en period när många soldater, generaler och kejsare här-
stammade från denna del av imperiet. Under 300-talet är den 
i universellt bruk av den romerska hären som den mössa alla 
bär när det inte är strid å färde. 

Den finns i många olika material, men filt eller ylle är vanli-
gast, tätt följt av pälsklädda varianter. 

På Barbaricum använder den romerska hären också en 
variant av den pannoniska mössan gjord i läder som en lätt 
hjälm. Detta är ett relativt enkelt och billigt alternativ för delta-
gare som vill göra sin första hjälm.

Material
Ylle, skinn eller päls. Det går åt cirka 30 cm tyg. Spillbitar 
brukar det gå att få ihop en mössa av. Mössan kan fodras 
med till exempel linne. 

Till hjälmvarianten används kraftigt läder, 3–5 millimeter 
tjockt.

färgval
Mössan kan vara i vilken färg som helst samt vara 
rutig eller randig. Mönstrade pannoniska mössor är 
vanligare i det civila livet medan man i armén of-
tare har enfärgade. 

Dekoration
De pannoniska mössorna kan dekoreras 
med brickband, ett band av ett tyg i avvi-
kande färg eller med broderier.
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Två civila romare i mössor av mönstrade ylle
tyger.

En romersk soldat 
i   pannonisk mössa i päls
imitation med linnefoder.

Foto: Cornelia Karlslund

En romarinfluerad barbar i mössa av vitt 
skinn med brickvävt band.

En romersk soldat i lätt läderhjälm efter den 
pannoniska modellen.

Pannonisk mössa och hjälm 
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Mät avståndet från öra till öra och från panna till nacke. Rita 
en rund form. Lägg till sömsmån.

Här syns hur hjälmen sys ihop med korslag
da stygn genom de sylade hålen.

10–15 cm 

Ditt huvuds omkrets, plus sömsmån.

Gör så här
●●En pannonisk mössa består av två delar: 

ett band runt huvudet och ett ”lock” som sys 
fast i den övre kanten av bandet.

●●  Börja med att mäta omkretsen på ditt 
huvud, i höjd med mitten av dina öron, och 
lägg till 2 centimeter i sömsmån. Detta blir 
alltså längden på ditt band. Bandets höjd 
kan variera något beroende på din huvud-
form, men mellan 10 och 15 cm i höjd bru-
kar vara lagom. 

●●Märk ut på tyget och klipp ut, vik dubbelt 
och sy ihop kortsidorna räta mot räta. Det är 
bra att sicksacka tygets kanter först så att 
inte fållen repar upp sig.

●●Nu följer den lite knepigare delen när du 
ska mäta ut hur stort mössans lock ska 
vara. Mät avståndet mellan dina öron, alltså 
huvudets bredd, och sedan från panna till 
nacke, huvudets längd. Märk upp måtten på 
ditt tyg i form av ett kors och rita en cirkel 
eller oval figur genom att använda korsets 
ändpunkter som ledning. Denna bit blir 
locket på din pillerburk. Måtten är ungefärli-

ga. Det viktiga är att cirkelns omkrets är lika 
stor som ditt band är långt. Ta till lite extra 
för sömsmån.

●●Klipp ut och nåla fast locket räta mot räta 
på ditt ihopsydda band. Justera genom att 
klippa bort lite av ovalen om den inte får 
plats. Sy fast locket i ditt band och lägg upp 
nederkanten. Om du vill kan du även fälla 
sömmarna. 

●●Dekorera mössan med band om du vill.

●●Om du gör mössan i läder behövs ingen 
fåll. Men gör biten som går runt huvudet lite 
längre än ditt huvuds omkrets eftersom en 
hjälm hellre bör vara lite för stor än för liten.

●●Skär ut bitarna ur lädret, till exempel med 
en vass brytbladskniv. Lägg en skärbräda 
under. 

●●Gör hål med en syl längs med kanterna, 
2–3 millimeter in på lädret, cirka 5–10 mil-
limeter mellan hålen. 

●●Sy ihop delarna från utsidan med stark 
vaxad lintråd.

Läderhjälm


