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Kit nr 75 

Nisser

Størrelse: 
(Liten) Middels (Stor) = 
(18) 20 (23) cm  
Se Garn: klik 

fritidsgarn: (100 % ren ny ull, 
50 gram = ca 70 m) 

Garnmengde:  
Koks 1088: 50 gram alle str  
Rødt 4219: 50 gram alle str 
Grå 1042: 50 gram alle str 
Litt svart garn til øyne  
Litt naturhvitt garn eller ull til 
skjegg og hår 

Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 6 

Strikkefasthet: 
13 m glattstrikk på p nr 6 = 10 
cm

Rillestrikk: 1 omg r, 1 omg vr = 
1 rille 

Kropp: 
Legg opp (30) 36 (48) m med 
koks på rundp nr 6 og strikk 
rundt. Strikk (10) 11 (13) riller 
(= kroppen). Skift til grått og 
strikk videre 5 omg glattstrikk (= 
ansikts del). Skift til rødt og 
strikk rillestrikk slik:  
Strikk 12 omg.  
Fell på neste omg 6 m jevnt 
fordelt. 
Gjenta fellings omg hver 4 omg 
til det gjenstår 6 m. 
Strikk til det i alt er (16) 18 (20) 
riller.
Klipp av tråden og trekk den 
gjennom de resterende m. 

Nese:
Legg opp 6 m med grått på 
strømpep nr 6 og strikk 6 p 
glattstrikk. Fell av. Tråkle en tråd 
i sirkel og stram til. Legg 
hjørnene på firkanten inn i 
nesen. Sy nesen fast på ansiktet. 

Armer: 
Legg opp 12 m med koks på 
strømpep nr 6 og strikk rundt i 
rillestrikk. 
Strikk (9) 9 (10) riller. Skift til 
rødt og strikk 10 omg glattstrikk  

(= hender). Skift til koks og 
strikk (9) 9 (10) riller. Fell av. 
Knytt en tråd stramt rundt midt 
på det røde feltet. Sy ermene sm 
i endene. 
Tove ermer og kropp hver for 
seg. Sy ermene på i sidene midt 
på kroppen.

Skjegg og hår: 
Klipp passe lengder i naturhvitt 
garn eller ull og knytt de fast 
rundt ansiktsdelen. Rufs endene 
til litt (se foto). Sy øyne med sort 
garn. For at nissene skal stå fint 
sett dem på passe store glass.  
   
Toving: 
Tov nissen i maskin med vanlig 
vaskepulver på 40 - 60 grader. 
Vær oppmerksom på at tovingen 
blir forskjellig fra maskin til 
maskin.
Form nissene mens de er våte. 
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