Tema 23 Nr 55
Nisser i tove
Størrelse:
Høyde før toving ca (60) 46 cm
Høyde på ferdig montert nisse:
ca (48) 36 cm
Garn:
tove (100 % ull, 50 gram = ca
160 meter)
Garnmengde til 4 nisser, 2
store, 2 små:
Lys beige 2641: 350 gram

Liten nisse:
Beg med hodet og legg opp 54 m
med lys beige på strømpep nr 4.
Strikk 9 cm rundt i glattstrikk =
hode. Sett inn et trådmerke.
Strikk videre i glattstrikk til hele
arb måler i alt 24 cm. Del arb
med 27 m til hvert ben. Strikk
glattstrikk rundt og fell 2 m på
innsiden av foten = 25 m. Strikk
til benet måler ca 22 cm. Strikk 2
r sm hele omg. Strikk 1 omg.
Strikk 2 r sm hele omg. Strikk 1
omg. Klipp av tråden og trekk
gjennom de resterende m.

Tilbehør:
Fyllmasse
Ca (5) 6 meter ulltops til hår
(Ulltops er et uspunnet fiber av
ull og kjøpes i metervis).

Armer til nissen: Legg opp 18 m
og strikk glattstrikk rundt til
armen måler ca 15 cm.
Strikk 2 r sm omg rundt, trekk
tråden gjennom de resterende m
og stram til.
Strikk en arm til på samme
måte.

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4

De forskjellige delene toves før
montering.

Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm

Montering:
Ha i fyllmasse i nissekroppen opp
til halsen. Bruk et annet garn til
montering. For eks sisu. Tråkle
med dobbel tråd i natur rundt
halsen,
trekk
til
og
knytt
sammen.
Fyll armene og sy dem på, en i
hver side, ca (1½) 2 cm ned fra
tråden rundt halsen. Lag hånd,
ved å surre en tråd rundt ytterst
på armen.
Lag nese ved å plassere litt
fyllvatt på vrangsiden der nesen
skal være og sy en tråd løst
rundt og over, den skal ikke
strammes, men bare syes slik at
nesen former seg.
Sy på øyne med brunt eller svart
og munn med rødt.
Videre has fyllmasse i hode. Sy
sm de midterste 6 cm av hodet
med forside mot bakside.
Tråkle med dobbel tråd på hver
side i toppen av hodet, trekk til
og fest tråden godt.

Kropp
Stor nisse:
Beg med hodet og legg opp 64 m
med lys beige på strømpep nr 4.
Strikk 11 cm rundt i glattstrikk =
hode. Sett inn et trådmerke.
Strikk glattstrikk videre til hele
arb måler i alt 31 cm. Del arb
med 32 m til hvert ben. Strikk
glattstrikk rundt og fell 2 m på
innsiden av foten = 30 m. Strikk
til benet måler ca 29 cm. Strikk 2
r sm hele omg. Strikk 1 omg.
Strikk 2 r sm hele omg. Strikk 1
omg.
Klipp av tråden og trekk gjennom
de resterende m.
Armer til nissen: Legg opp 22 m
og strikk glattstrikk rundt til
armen måler ca 21 cm.
Strikk 2 r sm omg rundt, trekk
tråden gjennom de resterende m
og stram til.
Strikk en arm til på samme
måte.
De forskjellige delene toves før
montering.

Hår: Vi har brukt ulltops til hår
på alle, og til skjegg på nissefar.
Hår og skjegg lages i passe
lengder og syes fast.
Dersom en vil markere øynene
litt mer kan en tegne rundt dem
med svart tusj, og sy en liten
hvit prikk i den, se foto.

Mal litt rødt i hvert kinn, på nese,
hake og i panne med rød
fargestift, se foto.

Nisseklær
Garn:
smart (100 % ren ny ull, 50
gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Rød 4219: (250) 300 gram
Koks 1088: (150) 150 gram
Tilbehør.
2 små knapper
Elastikk til bukse og skjørt
Veiledende pinner:
Nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Genser:
For- og bakstykke:
Legg opp (64) 88 m med rød til
nissegutt/nissefar og koks til
nissejente/nissemor på p nr 3 og
strikk 4 omg vrangbord rundt 1
r, 1 vr.
Skift til p nr 3½ og strikk
glattstrikk og mønster etter
diagram A, deretter diagram B,
som gjentas til arb måler (6) 9
cm. Strikk mønster etter diagram
C, samtidig som det deles for
ermer når arb måler (7) 9 cm.
Del for ermer i ved å felle 1 m i
hver side (pass på at mønsteret
stemmer med merket midt foran
og midt bak).
Strikk hver del for seg.
Forstykke:
Strikk fram og tilbake i mønster
etter diagram C, når mønster er
ferdig strikket, måler arb ca (14)
17 cm.
Skift til bunnfargen og p nr 3 og
strikk 4 p vrangbord 1 r, 1 vr.
Bakstykke:
Strikkes som forstykke.
Ermer:
Legg opp (24) 32 m med samme
farge som på for- og bakstykke
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på p nr 3. Strikk 4 omg rundt i
vrangbord 1 r, 1 vr.
Skift til p nr 3½. Øk jevnt fordelt
til (28) 40 m og strikk mønster
etter
diagram
A.
Deretter
diagram B som gjentas til ermet
måler (11) 16 cm. Fell av.

neste omg felles slik: Strikk 2 r
sm, glattstrikk til 3 m gjenstår, 2
vridd r sm, 1 r. Gjenta denne
fellingen annenhver p til 6 m
gjenstår.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom m og fest godt. Lag en
liten dusk og sy i toppen.

Bukse:

Montering:
Sy sm ca 1 cm på hver skulder.
Sy i ermene. Lag en liten hempe
på hver skulder og sy i en knapp.

Lue:
Legg opp (60) 72 m med rød på
p nr 3. Strikk rundt 4 omg
vrangbord 1 r, 1 vr. Skift til p nr
3½ og strikk 1 omg glattstrikk.
Strikk mønster etter de 4 første
omg i diagram A. Resten av luen
strikkes i rødt.
Når luen måler (5) 7 cm felles 6
m jevnt fordelt. Strikk 2 omg. På

Legg opp (68) 80 m med koks på
p nr 3. Strikk rundt 2 omg
vrangbord, 1 r, 1 vr. På neste p
lages hullrad ved å strikke *2 r
sm, 1 kast*, gjenta fra *-* hele
omg. Fortsett med 2 omg
vrangbord.
Skift til p nr 3½ og strikk 1 omg
glattstrikk.
Strikk buksen høyere bak ved å
sette ett merke midt bak, strikk
5 m forbi merket, vend og strikk
tilbake 5 m forbi merket, vend og
strikk 5 m forbi forrige vending.
Gjenta dette til det er 3
vendinger på hver side. Fortsett
med glattstrikk rundt til arb
måler (7) 10 cm. Sett ett merke
midt foran, i tillegg til merket
midt bak. Strikk til 1 m før
merket, øk 1 m i tråden mellom
2 m, strikk 2 m, øk 1 m. Gjenta
økningen ved det andre merket.
Strikk 2 omg uten øking. Gjenta
øking. Strikk 2 omg uten øking.
Gjenta økingen. Det er nå økt 3
ggr = (80) 92 m. Strikk 1 omg
glattstrikk.
Del arb med (40) 46 m til hvert
ben, og strikk benene hver for
seg. Fell 2 m på innsiden
annenhver omg 2 ggr = (36) 42
m. Strikk til benet måler (12) 16
cm.
Skift til p nr 3, fell jevnt fordelt til
(28) 32 m og strikk 1 r, 1 vr.
Strikk 3 omg vrangbord. Fell av
med r og vr m. Strikk det andre
benet på samme måte.
Trekk
elastikk
gjennom
hullraden.

Strikk (3½) 4 cm vrangbord*.
Gjenta fra *-* til det er felt 4
ggr. På neste omg strikkes 2 vr
sm 2 ggr i alle vr felt. Skjørtet
måler nå ca (17) 20 cm. Strikk til
skjørtet måler (18) 22 cm. Fell
de resterende vr m = (72) 80 m.
Skift til p nr 3 og strikk 5 omg
glattstrikk,
1
omg
vr
til
brettekant, 4 omg glattstrikk.
Fell av.
Brett inn brettekanten i livet og
sy til. La de stå igjen en åpning
til
elastikk.
Trekk
elastikk
gjennom løpegangen.

Skjerf:
Legg opp (13) 15 m med rødt på
p nr 3 og strikk vrangbord 1 r, 1
vr fram og tilbake til skjerfet
måler (50) 64 cm. Fell av med r
og vr m.

Sokker:
Legg opp (20) 24 m med rød til
nissegutt/nissefar og koks til
nissejente/nissemor på strømpep
nr 3 og strikk 3 omg vrangbord
rundt 1 r, 1 vr.
Skift til p nr 3½ og strikk
mønster
etter
diagram
A.
Deretter diagram B som gjentas
til
det er
strikket
(2) 3
luserekker, avslutt med 2 omg i
bunnfarge (som i diagram).
Strikk deretter 2 r sm omg rundt.
Strikk 1 omg glattstrikk. Strikk 2
r sm omg rundt. Klipp av tråden,
trekk den sm og fest den godt.
Strikk 1 sokk til på samme måte.

Skjørt:
Beg nede. Legg opp (144) 160 m
med rødt på p nr 3½. Strikk
rundt i vrangbord 8 r, 8 vr, (beg
og avslutt med 4 r). Strikk til arb
måler (3) 4 cm. *Fell 1 m i alle
vr felt ved å strikke 2 vr sm.
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