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Håndstrikket  - alltid spesielt!



Nissetrekk til vinpose 

Plaggets mål: 
Ferdig tovet 29 cm høy  
Diameter bunn ca 29 cm 

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

Garnmengde:
Natur 1012: 100 gram 
Beigemelert 2650: 50 gram 

Tilbehør: 
3 knapper, 1 stor rund treperle 

Veiledende pinner: 
Rundp nr 6 

Strikkefasthet: 
14 m rillestrikk på p nr 6 = 10 
cm

1 rille = 2 p r 

Kropp: 
Legg opp 100 m med natur og 
strikk riller frem og tilbake.  
Strikk 10 riller, på neste p felles 
4 m jevnt fordelt.
Fortsett å felle 4 m på hver 4. p 
til det gjenstår 12 m. Strikk 3 p, 
på neste p strikkes 2 r sm p ut. 
Fell av de resterende m. 
OBS! Skift til beigemelert etter 
22 riller. Dette for ”lue”. 

Bunn:
Strikk opp 100 m i 
oppleggskanten, og strikk 1 omg 
glattstrikk rundt.  
På neste omg felles 8 m jevnt 
fordelt. Fortsett med glattstrikk, 
samtidig som det felles 8 m på 
annenhver omg til det gjenstår 
20 m. 
På neste omg strikkes 2 r sm 
omg rundt.  
Klipp av tråden, trekk tråden 
gjennom de resterende m, og 
fest den godt. 

Montering:
Sy sm i toppen, og ca 20 riller 
nedover.  
Tov i vaskemaskinen. Finvask 
30-40 grader. Bruk flytende 
grønnsåpe og en tennisball.  
Resultatet avhenger av 
maskinen. Prøv deg frem.   

Når den er ferdig tovet, form den 
til og sett den til tørk. 
Sy løkker med natur for hånd 
rundt luekanten.  
Se foto. 
Løkkene sys ved å stikke 
nålen/tråden opp fra undersiden, 
lag en løkke og stikk nålen ned 
like ved der den kom opp, for så 
å trekkes gjennom før du 
strammer tråden. Dvs at du lager 
en knute øverst på hver løkke for 
å ”låse” den.  
Sy på en treperle til nese. Lag 
også skjegg av løkker.  
Sy i tre knapper bak. Lag 
tilhørende knapphull av løkker 
med knapphullsting.  
Husk at det må være plass til 
tappetuten på vinposen. 
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