Nisse
NISSE
Sværhedsgrad •••••
Garn: COOP, Nissegarn, 100 % Akryl, 50 g = 167 m.
Størrelse: Højde ca 15 cm.
Garnforbrug: 1 ngl: fv 1 (mørk grå), fv 2 (rød), rester af: fv 3 (hvid), fv 4 (hud).
Strømpepinde: 3½ og 5 mm
Tilbehør: En rest stof eller et gammel håndklæde til bund, fyldevat, ca 100 g ris,
1 stump stoppenål, sytråd i matchende farve (eller garnet kan deles).
Strikkefasthed: 20 m og 32 omg på p 3½ = 10 x 10 cm.
Strikkeforklaringer
Glatstrik, strikket i omg: ret på alle omg.
Glatstrik, strikket frem og tilbage: ret på retsiden og vrangsiden.
Dr r = drejet ret: strik ret i bagerste maskebue.
Udt = udtagning: saml lænken op mellem 2 m, sæt lænken på venstre p og strik m
drejet ret.
Indtagninger
2 r sm = 2 ret sammen: strik 2 ret sammen (= i forreste maskebuer).
Oindt = overtræksindtagning: løft 1 r ustrikket af, strik 1 ret, træk den ustrikkede
m over den strikkede.

Krop og hoved
Slå 6 m op med fv 1 (mørk grå) på strømpep 3½, fordel m på 3 strømpep og
strik rundt i glat. Sæt en markeringstråd for omg start og ﬂyt tråden med op.
1.omg: ret.
2.omg: *1 r, 1 udt*, gentag *-* yderligere 5 gange = 12 m på omg.
3.omg: ret.
4.omg: *2 r, 1 udt*, gentag *-* yderligere 5 gange = 18 m på omg.
5.omg: ret.
6.omg: *3 r, 1 udt*, gentag *-* yderligere 5 gange = 24 m på omg.
7.omg: ret.
Fortsæt med at strikke udt på hver 2.omg på denne måde, ved at strikke 1 m
mere mellem hver udt, indtil der er 11 m mellem hver udt = 72 m på omg.
Striber: Strik *2 omg fv 2 (rød), 4 omg fv 1 (mørk grå)*, gentag *-*.
Strik 10 omg glat lige op samtidig med at der strikkes striber og derefter indtagninger således:
1.omg: *2 r sm, 10 r*, gentag *-* yderligere 5 gange = 66 m.
2.omg: ret.
3.omg: *2 r sm, 9 r*, gentag *-* yderligere 5 gange = 60 m.
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4.omg: ret.
5.omg: *2 r sm, 8 r*, gentag *-* yderligere 5 gange = 54 m.
Fortsæt med at strikke indt på hver 2.omg på denne måde, men strik 1 m mindre
mellem hver indt, indtil der 5 m mellem hver indt = 36 m på omg.
Hoved: Skift til hudfarve og fortsæt i glat.
Strik derefter udtagninger på hver 2.omg således:
1.omg: *6 r, 1 udt*, gentag *-* i alt 6 gange = 42 m.
2.omg: ret.
3.omg: *7 r, 1 udt*, gentag *-* i alt 6 gange = 48 m.
Fortsæt med at strikke 1 m mere imellem hver udt til der er: *9 r, 1udt*, gentag *-*
i alt 6 gange = 60 m.
Strik 6 omg lige op og strik derefter indt på hver 2.omg:
1.omg: *2 r sm, 8 r*, gentag *-* i alt 6 gange.
2.omg: ret.
3.omg: *2 r sm, 7 r*, gentag *-* i alt 6 gange.
Fortsæt med at strikke 1 m mindre imellem hver indt til der er: *2 r sm, 4 r*, gentag *-* i alt 6 gange = 36 m.
Montering: Bund: klip 2 stk stof 12 cm i diameter. Sy stykkerne sammen langs
kanten med 0,5 cm sømrum, men lad ca 3 cm stå åben. Fyld ris i bunden og sy
hullet til. Krop: læg bunden i nissens krop og fyld resten af kroppen med fyldevat.
Hoved: fyld hovedet med fyldevat og strik færdig således: *3 r, 1 indt *, gentag *-*
i alt 6 gange. Strik 1 omg ret. Herefter *2 r, 1 indt*, gentag *-* i alt 6 gange. Strik
1 omg ret. Afslut med: *1 vr, 1 indt*, gentag *-* i alt 6 gange. Fyld med fyldevat.
Bryd garnet, træk tråden igennem de resterende m, træk m til og hæft godt.
Arme: Strik 2 stk. Slå 4 m op med dobbelt garn med fv 4 (hud) på en strømpep
5 og strik således:
Læg tråden bag arbejdet, skub m tilbage til starten af pinden, strik 4 r, *læg igen
tråden bag arbejdet, skub m tilbage til starten af pinden, træk tråden til, strik 4 r*.
Gentag *-* til armen måler 2 cm. Skift til fv 1 (mørk grå) og strik indtil armen måler
8 cm. Bryd garnet og træk trådene igennem m, hæft godt. Træk lidt i armen så
den bliver pæn og rund.
Næse
Slå 6 m op med hudfarve på strømpep 3½, fordel m på 3 strømpep og strik rundt
i glat. Sæt en markeringstråd for omg start og ﬂyt tråden med op.
1.omg: Ret.
2.omg: *1 r, 1 udt*, gentag yderligere 5 gange = 12 m.
3.omg: Ret.
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4.omg: *2 r, 1 udt*, gentag yderligere 5 gange = 18 m.
5.omg: Ret.
6.omg: *3 r, 1 udt*, gentag yderligere 5 gange = 24 m.
7.omg: Ret.
8.omg: *4 r, 1 udt*, gentag yderligere 5 gange = 30 m.
9.omg: Strik herefter *2 r sm*, gentag *-* omg hen.
Bryd garnet. Træk tråden igennem m og hæft.
Fuldskæg: Klip et antal tråde af hvidt garn, i dobbelt længde af skæggets ønskede længde plus lidt ekstra at sy fast med, skægget klippes i ønsket form og længde til sidst. Overskæg: Sy skæg over munden, på hver side, midt under næsen
således: Læg 4 tråde dobbelt, træk en løkke gennem det strikkede ved hjælp af
hæklenålen og træk enderne gennem løkken. Langt skæg: Sy på samme måde,
3-4 lange tråde et ønsket antal gange ved siden af hinanden under munden, sy
trådene fast i 2-3 rækker til skægget har den ønskede tæthed.
Montering: Sy næsen på. Mund: Sy en bred mund med rødt garn og kontursting
(tilbagesting). Sy armene på, se foto.

Nissehue
Slå 56 m op med fv 2 (rød) på strømpep 3½, fordel m på 4 strømpep og strik 6
omg rundt i rib: 1 r, 1 vr. Strik herefter til arb måler 7 cm. Derefter strikkes indt på
hver 2.omg sådan: *2 r sm, 12 m*, gentag yderligere 3 gange på omg. Derefter
*2 r sm, 11 m*, gentag *-* 3 gange på omg. Fortsæt indt på hver 2.omg, der bliver
1 m mindre mellem indt indtil der er 3 m imellem indt = 16 m. Strik 2 omg. Bryd
garnet, træk tråden igennem de resterende m, træk m til og hæft.
Montering: Vikl en lille hvid pom-pon ca 3,5 cm i diameter, og sy den i toppen af
huen.
Vaskeanvisning: Se banderolen.
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