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Kit nr 26 
 

Kjeglenisser 
 
Garn: 
fritidsgarn (100 % ull, 50 gram 
= ca 70 m ) 
 
Garnmengde: 
Rød 4120: 100 gram 
Grå 1055: 100 gram 
Lys grå 1042: 50 gram 
Naturhvitt 1012: 50 gram 
 
Tilbehør: 
Fyllmasse 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne nr 5 ½  
 
Strikkefasthet: 
15 m glattstrikk på p nr 5 ½ = 
10 cm i bredden 
 
Legg opp med grått 54 m og 
strikk 17,5 cm glattstrikk fram og 
tilbake. Skift til lys grå og fell inn 
4 m på følgende måte: Strikk 12 
m rett, 2 rett sammen, 11 m 
rett, 2 rett sammen, 11 m rett, 2 
rett sammen, 11 m rett, 2 m rett 
sammen, 1 rett = 50 m.  
Strikk til arbeidet måler 26 cm. 
Skift til rødt. Strikk 11 m rett, 2 
rett sammen, *10 m rett, 2 rett 
sammen * Gjenta fra *-* 2 
ganger til, 1 rett. Fortsett denne 
fellingen med 1 m mindre 
mellom fellingene, og 8 
omganger mellom hver felling. 
Strikk til det er 10 m igjen. 
Strikk 8 omg rett opp, fell av. 
 
Strikk 2 slike nisser. 
 
Montering: 
Sy nissen sammen midt bak, 
men la et stykke på ca 10 cm stå 
åpent nederst på luen. Sy 
bunnen sammen slik at 
sammensyingen blir midt bak. 
 
Tov nissene i maskin på 40 
grader. 
 
Ansikt: 
Nese: Sy en tråd rundt i en sirkel 
og trekk sammen. 
Sy på øyne og munn, se skisse. 
Hår: Sy en ”tufs” over øynene. 
For jenta: Klipp opp tråder på ca 
40 cm og sy/hekle på 2 og 2 
tråder (som frynser) nederst på 

luen fra øynene og hele veien 
rundt. Bind håret sammen til 
musehaler, eller lag fletter. 
Skjegget til mannen lages på 
samme måte. 
Bunn: Bind fra vrangen ett bånd 
eller en sterk tråd stramt rundt 
ca 3 cm i hvert av de 2 hjørnene. 
 
Fyll nissene med fyllvatt, ulltops 
eller lignende. For at nissene skal 
stå godt bør en legge en pose 
med ris eller noe annet tungt i 
bunnen. Sy sammen luen. Bind 
en rød tråd rundt nissen for å 
skille kropp og hode. 
 


