NISSERI

Nissedreng og pige
08.12.01

Kopiering er IKKE tilladt iflg. "Lov om ophavsret"

Disse nisser får størrelse efter hvilket
garn, du strikker dem med. Med garn
som i opskriften (evt. rester fra et Vivian
Høxbro kit) bliver nisserne 26-27 cm
høje, strikkes de af tyndere garn, bliver
de mindre og af tykkere garn, bliver de
større; men proportionerne holdes,
uanset hvilket garn du vælger.
Størrelse: 26-27 cm.
Materialer til nissepigen:
Rødt, koks, rødlilla, hvidt, hudfarvet og
gult uldgarn. Her er brugt Skotsk Tweed
(225 m/50 g). Strømpepinde nr. 3.
Desuden bruges 40 cm rødt silkebånd (3
mm bredt), 2 bevægelige øjne (1 cm i
diameter), 2 små røde perler, 4 små
knapper og noget ikke brændbart fyld.
Materialer til nissedrengen:
Rødt, koks, hudfarvet, rødbrunt uldgarn.
Her er brugt Skotsk Tweed (225 g/50 g).
Strømpepinde nr. 3. Desuden bruges 2
bevægelige øjne (1 cm i diameter), 2
små knapper, et par træsko (5 cm), lidt
lim og ikke brændbart fyld.
VS = vrangsiden, RS = retsiden, NP =
næste p. Se i øvrigt "Forkortelser".

Nissepige
Ben (2 ens): Slå 10 m op med koks og
strik 1 p r. Strik endnu 1 p r, hvor der
strikkes 2 m i hver m (= 20 m). Strik 3 p
r, og nu er skoene strikket. Strik derefter
32 p glat med skiftevis 1 p rødt og 1 p
hvidt. Skift farve i den ene af p, hvor den
farve, du skal bruge hænger. Derfor er
det vigtigt at det er strømpepinde, du
bruger. Sæt m fra begge ben på samme

p og strik buksekant i hvidt: 1 p r på RS
og 1 p r på VS.
Krop og hoved: Strik 17 p glat med
hvidt til underbukser, 15 p hudfarvet til
overkrop, 1 p hudfarvet til hals (sæt et
mærke i denne p) og 27 p hudfarvet til
hoved.
NP: * 2 r sm, 1 r *, gent *-*, til der er 2
m tilbage, 2 r sm (= 26 m).
NP: vr.
NP: 2 r sm p ud (= 13 m).
Bryd garnet, træk enden gennem m og
hæft godt.
Arme (2 ens): Slå 8 m op med hudfarve
og strik 1 p vr.
NP: Strik r, 2 m i hver m (= 16 m).
Strik 26 p glat. Luk af.
Montering: Sy kroppen sammen oppefra
og ned til taljen. Sy benene sammen
nedefra og op til skridtet. Stop hoved,
krop og ben ud og sy resten sammen.
Sy armene sammen og fyld dem. Sy dem
sammen fladt i aflukningsenden. Bind en
snor om hvert håndled. Sy evt. nogle
sting for at antyde fingre. Sy armene på
kroppen.
Ri en lang hudfarvet tråd gennem pinden
med mærket, stram til, sno tråden om
halsen et par gange og bind.
Ansigt: Tæl 7 p op fra halstråden, og ri
med bittesmå sting i næste p en cirkel
opad på ca. 5 cm i bredden og 6 p i
højden til næse. Træk sammen og sørg
for at noget af fyldet kommer ud i den.
Fæst nogle sting tværs gennem næsen,
så den holdes på plads. Lim øjnene på
ikke for langt fra næsen. Brodér en rød
mund med kontursting under næsen.
Montering: Hækl hvide musetakker i
buksekantens vr-rille, 1 tak i hver m,
sådan: Fæst garnet med 1 kædem i den
første vr-m. * Hækl 3 luftm, hækl 1
kædem med nedtag gennem den første
luftm og den næste vr-m *, gent *-*
hele vejen rundt.
Ankelremme til skoene: Hækl med
koks 24 lm, vend og hækl fm tilbage med
første nedtag 5 m fra nålen (= knaphul).
Slut af og saml enderne med en perle. Sy
remmen fast bag benet over skoen.
Hår: Klip lange garnender af det gule
garn og sy det på med en midterskilning

af bagsting, hvert sting over 2-3 tråde af
håret. Klip kort og tjavset pandehår. Fæst
håret med sting ned i hovedet og saml
det til sidst i 2 fletninger, som bindes til
forneden.
Kjole: Ryg og forstykke er ens. Slå 50 m
op med rødt og strik 3 p rib (1 r, 1 vr).
Strik derefter glat, første p er r på RS
med rødt, derefter * 1 p med rødlilla, 1 p
med koks og 5 p med rødt *, strik *-*
endnu 2 gange.
NP: * 1 r, 2 r sm *, gent fra *-* til de
sidste 2 m, 2 r sm (= 33 m). Strik
derefter rib med rødt. Efter 9 p lukkes de
midterste 7 m af til hals. Strik hver side
for sig. Strik 2 m sm i beg af hver p fra
halsen 2 gange. Luk af. Strik den anden
side tilsvarende.
Montering: Hækl på forstykkets skulder
over aflukningen med rødt 2 trenser
nærmest halsen og musetakker med 2 lm
over resten og fm rundt i halsen. Sy
knapper ud for trenserne på ryggen og
knap dem. Sy resten af skulderen
sammen, så musetakkerne ligger over på
sømmen. Sy nederdelens sidesømme,
men lad der være plads til arme. Træk
silkebåndet gennem nederste ribp i taljen
og bind en sløjfe foran.
Nissehue: Slå 52 m op med rødt og strik
3 p rib (1 r, 1 vr), første og sidste m
strikkes r og er kantm. Strik derefter glat,
første p er ret på RS. Efter 22 p tages
ind. Strik 1 kantm, * 8 r, 2 r sm *, gent i
alt 5 gange, slut med 1 kantm.
* Strik 3 p lige op. NP: Tag igen 5 m ind,
1 over hver indt fra før *. Gent *-*, til
der er 17 m tilbage. Tag herefter 5 m ind
på hver anden p 2 gange. Bryd garnet,
træk tråden gennem m, træk til og hæft
enden godt. Sy huen sammen. Lav en lille
kvast og sy den i huens spids.

Nissedreng
Strikkes som nissepigen, men i andre
farver og uden buksekant. Rødt til fod,
ben og buksedel, resten hudfarvet. Lim
træskoene på foden med en god klat
hobbylim.
Hår: Sy ryaløkker med dobbelt rødbrunt
garn over en blyant. Beg i nakken og sy
rundt ved "ørerne" og i panden. Sy i
cirkler, til hele issen er fyldt. Klip
løkkerne op og damp håret over kogende
vand.

Sweater: Ryg og forstykke er ens. Slå
30 m op med rødt og strik 4 p rib (1 r, 1
vr). Strik derefter glat, første p er vr på
VS. Skift til koks og strik striber, skiftevis
2 p koks og 2 p rødt. Efter 7 grå striber
skiftes til rødt. Strik 1 p r og 3 p rib. Luk
af.
Ærmer (2 ens): Slå 18 m op med rødt
og strik rib og striber som på ryg, men på
alle grå striber på RS tages 1 m ud i
begge sider. Luk af med rødt, efter 5 grå
striber og 1 p med rødt.
Montering: Læg den øverste rib på
forstykket over ribben på ryggen og sy
ca. 1 cm ind i hver side. Sy 1 knap i
begge sider på ryggens rib. Sy ærmerne i
og sy ærme- og sidesømme. Pres
knapperne igennem ribben, når nissen
har blusen på.
Halstørklæde: Slå 10 m op.
1. p: * 1 r, 1 vr *, gent *-*p ud.
2. p: 1 r løs af, * 1 vr, 1 r *, gent *-* til
sidste m, 1 vr.
Gent 2. p hele tiden. Luk af i rib, når
tørklædet måler 35 cm. Knyt små frynser
i begge ender.

