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NISSE til vinpose. 

  
 
 
Materialer:  Artic, Fritidsgarn o.l: 3 nøster grå  
     1 nøste hudfarget  
     3 nøster rødt, kan muligens klare seg med to, hvis det 
     brukes rester av andre farger til tøfler og sekk 
     1 nøste eller rester av garn som brukes til skjegg/ hår, jeg 
     bruker finull, fordi jeg liker effekten det gir. 
  3 knapper 
  Rundpinne og strømpepinne nr 6 
    
Merk: Øk betyr øk ei maske ved å ta opp tråden mellom maskene og strikk denne vridd rett 
 
Bunn: 
Et tips i forhold til bunnen, sett et merke i den ene siden, for å marker at dette er begynnelsen 
på enten økeomgangen eller rettomgangen, det er nemlig ikke så enkelt å se hvilken som er 
hva.. 
1.halvdel: 
Legg opp 7 masker, disse skal ikke settes i en runding.  
På neste omgang strikk 3 r og øk deretter 3 masker i neste maske ved å strikke vekselvis 
fremre og bakre ledd 4 ganger, strikk 3 r. Nå skal det være 10 masker. 
1: 1 omgang r 
2: 3 r, (1r, øk) x 4, 3r (14m) 
Gjenta 1 og 2, bare med en mer rett maske mellom økingene, det skal være 4 masker økt hver 
omg.  Altså skal antall rett i parentesen være en høyere for hver øking, de 3 r er kantmasker. 
 
På samme omgang som du har 5r mellom økingene skal du lage knapphull, i kantmaskene 
strikker du da på den første; 2 rett sammen, kast, 1r, og på den siste; 1r, kast, 2 vridd rett 
sammen.  
 
Øk videre til du har 54 masker, da har du 11m mellom økingene. Strikk 1 omg rett og legg til 
side. 
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2. halvdel: 
Legg opp 3 masker. 
Neste omgang strikkes 1r før du så øker 3m i neste ved å strikke vekselvis fremre og bakre 
maskeledd 4 ganger, 1 r (6m) 
1: 1 omgang r 
2:  1r, (1r, øk) x 4, 1r (10m) 
Gjenta 1 og 2, bare med en mer rett maske mellom økingene, det skal være 4 masker økt hver 
omg.  Altså skal antall rett i parentesen være en høyere for hver øking,   1r er kantmaske. 
 
Øk videre til du har 50 masker, da har du 11m mellom økingene. Strikk 1 omg rett.  
 
På begge halvdelen sys den ytterste kantmasken sammen med den i andre siden. På den med 3 
kantmasker vil det da bli et knapphull på midten☺ 
Før du tover så tre noe igjennom knapphulene ellers blir de vanskelig å finne igjen… 
 
Legg delene slik at vrangen til den siste omgangen er opp. Nå skal delene strikkes sammen, 
det er de tre ytterst maskene på hver halvdel skal strikkes sammen med de tre ytterste på den 
andre, strikk ei maske fra den ene samme med en fra den andre. Den med knapphullene skal 
være øverst. Jeg merket for omgangens begynnelse, som er midt bak, etter første 
sammenstrikkede maske. Midt på halvdelen skal det økes ei maske, strikk sammen halvdelene 
midt foran, øk ei maske midt på andre halvdelen. Strikk til omgangens begynnelse, det skal nå 
være 100 m. 
 
 

Kropp: 
Strikk 6 omganger r. 
Fell så til tappekran ved å strikke 47 r, fell av de neste 6, og så strikke til du kommer til de to 
siste maskene før fellinga. Strikk de 2 rett sammen og strikk vrang tilbake til de siste to før 
fellinga, fell de vrang sammen. Strikk en omgang rett og en vrang før du strikker rett til 
kommer til siste maske, der du før siste maske øker ei, strikke vrang tilbake og øk ei før siste 
vrang. Strikk rett tilbake og legg opp 6 masker over hullet, og strikk rundt. 
Så skal du strikke til det er strikket 20 omganger fra bunnen. 
 
På omgang 21 felles det 4 masker jevnt fordelt, på denne omgangen 23 m mellom fellingene), 
Forsett å felle 4 masker jevnt fordelt hver fjerde omgang helt til du er ferdig med det 
hudfargede hodet. Siden min nisse ble bittelitt skjev anbefaler jeg  å ta annenhver felling to 
rett sammen og annenhver en maske løs av, strikk en rett, trekk de løse over, hvis du plasserer 
fellingene på samme sted hele tiden. 
 
Etter 32 omganger fra bunnen byttes det farge til rødt. 
Så strikkes det 32 omganger i rødt 
 
Hode 

Skift til ubleika/hudfarge. 
Strikk fem omganger rett.  
Nå er det på tide med nese. Strikk 24 rett. Så kommer nesen: Strikk vekselvis foran og bak i 
neste maske 9 ganger= 9 masker. Snu og strikk disse 9 vrang og snu og strikk de rett i alt 5 
ganger og du er tilbake på retten. Strikk 3 rett sammen 3 ganger og trekk de bakerste masken 
over de fremste. Strikk de resterende 23 maskene av omgangen. Strikk 6 omganger til, totalt 
12 omganger i hudfarge. 
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Lue 
Bytt til rødt og strikk en omg rett , på denne omgangen feller du for siste gang 4 masker jevnt 
fordelt.  
Og en omg vrang(denne omgangen skal brukes til å strikke opp brettekant)  
Strikk så i rett, men fell i andre omgang med rett 2 masker midt bak ved å strikke en rett og to  
vridd rett sammen, strikk så til det er to masker igjen og strikk disse to rett sammen. Gjenta 
denne fellingen midt bak hver fjerde omgang. Når det er 6 masker igjen, klipp av tråden og 
trekk den gjennom de seks maskene og trekk maskene sammen. 
Plukk opp masker i vrangomgang og strikk brettekant på lua, 16 omganger 1 rett og 1 vrang. 
Brettekanten kan strikkes kortere hvis det ikke er nok rødt igjen.  
 

Armer: 

Legg opp 16 masker i rødt og strikk rundt 36 omganger , bytt til hudfargen og strikk 10 
omgang, bytt til rødt og strikk 36 omganger. Nå har du en pølse. Midt på det hudfargede feltet 
skal du surre en hudfarget tråd og stram til slik at det du får to hender av feltet. Sy fast armene 
til kroppen. 
 
Tøffel: 
Legg opp 14 masker  i rødt eller en farge du har rester av, og strikk 14 riller, felle enten av 
eller maske sammen når  du er ferdig. Jeg masker de sammen, bretter den på midten, og syr 
med maskesting som jeg strammer godt. Etterpå syr jeg sammen de 8 rillene i motsatt ende av 
tøflene og så legger jeg tøffelen slik at sømmen, der jeg syr rillen, kommer midt på bredden, 
slik at det blir tå og syr sammen der. Se bildet! 
Strikk to! 
 

Der tråden stikker opp bak er den sydd sammen med 
maskesting.  
 
Der nåla går er rillene sydd sammen 
 
 
�  Tåa 
 
 

Føtter:  
Med grått plukker jeg opp 14 masker langs åpningen på tøffelen og strikker 32 omganger. Sy 
fast over siste rille på bunnen. 
 
Sekk: 
Legg opp 32 masker i grått og strikk rundt i striper med 2 omg grått og to omg rødt.  Eller 
velg et annen farge eller garn du har rester i. Med annet garn må du kanskje endre antall 
masker du legger opp (og føl deg sikker på at garnene tover likt). Sekken skal være bred nok 
til å dekke hull + litt til. Jeg har ikke lyst til å fortelle hvor mange omganger som trengs, 
armene bør være sydd fast, og sekken skal være lang nok til å bli holdt i hendene og nå ned til 
siste rille på bunnen. Sy sammen med maskesting i bunnen eller fell av og sy med attersting 
på vrangen. Så laget jeg en snor og knytter rundt toppen av sekken  
 
Øyne broderes på med maskesting  i grått før toving. Alternativt kan dette gjøres etterpå eller 
du kan sette knapper eller øyne i stedet. Fritt valg☺ 
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Sett på frynser til hår og skjegg. 
 
Om du vil ha dusk i luen eller ikke er helt opp til deg. 
 
Tov nissen. Jeg pleier startet forsiktig, med å slå av den automatiske vannsparingen og kjøre 
den på vanlig 40 grader. Nissen skal måle ca 25cm høy fra luekanten og ned, når du har 
pakket inn plastposer til å forme den mens den tørker. 
 
Sy i knapper i bunnen så du får lukket nissen. 
 
 
Lykke til☺ 
 
Si gjerne fra hvis du finner feil 
janne.baatstrand@c2i.net 
 


