Tema 33, Nr 30
Nisse par
Mål:
Høyde: ca 40 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 m)
Garnalternativ:
sandnes
mini
alpakka,
mandarin petit, sandnes mini
duett
Garnmengde 2 nisser:
Lys grå 1042: 50 gram
Koks 1088: 50 gram
Oliven 9544: 50 gram
Rød 4219: 100 gram
Natur 1012: 50 gram
Gul 2117: 50 gram
Tilbehør:
Fyllvatt
Ev ståltråd eller figurtråd
Tresko
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Veiledende strikkepinner:
Strømpep nr 3
Liten rundp nr 3

Kropp
Legg opp 40 m med lys grå på
strømpep nr 3, og strikk 24 cm
glattstrikk rundt.
Del arb for føtter slik:
Strikk 16 m, fell 4 m, strikk 16
m, fell 4 m.
Fordel 16 m på 4 strømpep nr 3.
Skift til rød, og strikk 18 cm
glattstrikk rundt.
Strikk 2 r sm omg rundt = 9 m.
Strikk 1 omg glattstrikk.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, stram til og fest
tråden.
Strikk et ben til på samme måte.
Armer:
Legg opp 14 m med lys grå på
strømpep nr 3, og strikk 13 cm
glattstrikk rundt.
Skift til rød.

Strikk 1 omg r, samtidig som
det økes 2 m jevnt fordelt, strikk
1 omg vr, deretter 6 omg
glattstrikk.
Strikk 2 r sm omg rundt = 8 m,
deretter 1 omg glattstrikk.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, og fest tråden.
Strikk et erme til på samme
måte.
Strikk en kropp til på samme
måte.

Mamelukk
Legg opp 56 m med natur på
strømpep nr 3, og strikk 2 omg
rundt 1 r, 1 vr.
Fortsett med glattstrikk til arb
måler 8 cm. Fordel m med 28 m
til hvert ben, og strikk hvert ben
for seg slik: Strikk 7 cm
glattstrikk rundt. Fell 12 m jevnt
fordelt. Strikk 2 omg glattstrikk.
Fell av.
Strikk det andre benet på samme
måte.

Kjole
Beg nede på skjørtet.
Legg opp 120 m med koks på
liten rundp nr 3, og strikk r frem
og tilbake til i alt 4 riller. Ta arb
sm, og strikk mønster etter
diagram A. Fortsett med rød og
strikk glattstrikk til arb måler 17
cm.
Strikk 1 omg, og fell slik: Strikk
*2 r sm, 3 r sm*. Gjenta fra *-*
omg rundt = 48 m.
Strikk 4 omg glattstrikk. Del arb i
hver side med 24 m til hver del.
Bakstykke:
Legg opp 20 m i hver side av arb
til ermer = 64 m.
Strikk frem og tilbake med denne
inndeling 4 m r, 56 m glattstrikk,
4 m r. (De 4 første og 4 siste m
er kantm og strikkes hele tiden r.
Strikk til arb måler 4 cm etter
deling. Sett m på en hj.p.
Forstykke:
Strikk som bakstykke til det
gjenstår 2 cm.
Fell de midterste 12 m til hals,
og strikk hver side ferdig for seg.

Fell videre 2 m annenhver p ved
halsen.
Strikk til forstykke er like langt
som bakstykke.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Montering:
Legg skulder/erme r-side mot rsiden, og strikk 1 m r fra hver p r
sm, samtidig som det felles av.
Strikk den andre siden sm på
samme måte, men speilvendt.
Sy sm under ermene.
Halskant:
Beg midt bak, strikk opp 66 m
med rød på strømpep nr 3 rundt
halsen.
Strikk 1 omg vr, 1 omg *2 vr sm,
1 kast*, gjenta fra *-*, 1 omg vr
samtidig som det felles av.

Lue
Legg opp 40 m med rød på
strømpep nr 3 og strikk 14 cm
glattstrikk rundt.
Fell slik:
Strikk *2 r sm, 6 r*, gjenta fra
*-* omg rundt.
Strikk 2 omg glattstrikk uten
felling.
Strikk *2 r sm, 5 r*, gjenta fra
*-* omg rundt.
Gjenta fellingen hver 3. omg,
med
1
m
mindre
mellom
fellingen, til det gjenstår 10 m.
Strikk 2 omg glattstrikk uten
felling.
Strikk 2 r sm omg rundt = 5 m.
Strikk 2 omg glattstrikk uten
felling.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m. Lag en liten dusk
med rød i toppen.
Strikk en lue til på samme måte.

Bukse
Legg opp 56 m med koks på
strømpep nr 3, og strikk 2 omg
rundt 1 r, 1 vr.
Fortsett med glattstrikk til arb
måler 8 cm.
Fordel m med 28 m til hvert ben,
og strikk hvert ben for seg slik:
Strikk glattstrikk rundt til benet
måler 8 cm. Fell 12 m jevnt
fordelt. Strikk 3 omg vr-bord 1 r,
1 vr.
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Fell av med r og vr m.
Strikk det andre benet på samme
måte.

La jenten ha langt hår og gutten
kort hår.
La gjerne nissene få røde kinn
med rød fargeblyant.

Genser

Kle på.
Nissejenten:
Beg med mamelukken. Sy den
fast i livet, pos den litt, og sy den
til rundt bena.
Ha på kjolen, trekk en tråd i
hullraden og stram litt, før tråden
festes. Fest luen på hode.
Tresko festes med lim.
Nissegutten:
Ha på buksen og sy til som
mamelukken.
Ha på genser, sy til nederst på
ermene, langs hånden.
Fest luen på hode.
Tresko festes med lim.

Legg opp 60 m med koks på
strømpep nr 3 og strikk 3 omg
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Strikk glattstrikk og mønster
etter diagram C.
Skift
til
oliven
og
strikk
glattstrikk til arb måler 8 cm.
Fell 1 m i hver side til ermehull =
29 på hver del.
Strikk hver del for seg frem og
tilbake.
Strikk mønster etter diagram B.
Strikk 3 p vr-bord 1 r, 1 vr med
koks.
Fell av med r og vr m.
Strikk andre delen på samme
måte.
Ermer:
Legg opp 22 m med koks på
strømpep nr 3, og strikk 3 omg
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Strikk
1
omg
glattstrikk,
samtidig som det økes 6 m
jevnt fordelt. Strikk mønster
etter diagram C.
Skift
til
oliven,
og
strikk
glattstrikk til ermet måler 11 cm.
Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Sy sm ca 1 cm ytterst langs hver
skulder.
Sy i ermene.
Montering:
Fyll kroppen med fyllvatt, om
ønskelig kan man ha en figurtråd
eller ståltråd inni for å gjøre
nissen mer formelig.
Ha fyllvatt i ermene, og sy de til
på hver side av kroppen, slik at
det gjenstår ca 10-12 cm til
hode.
Tråkle en tråd der halsen skal
være og trekk tråden sm.
Sy på nese, munn og øyne, se
foto.
Ha fyllvatt i hodet og tråkle en
tråd i oppleggskanten, trekk sm i
toppen.
Hår:
Surr gul tråd rundt en liten bok
eller liknende i passe lengde til
hår. Klipp opp.
Sy eller lim på håret.
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