HVITE KLÆR TIL FAGSTRIKK-NISSENE

Til nissene på bildet har vi brukt PT2 i fargene natur 00, hvit 01, lys grå 82 og grønn 91. Effektgarn:
Rio pastell 10750, og pelsgarn: Beo i hvit eller natur. Alt garnet er fra PT/Rauma.

Garnforslag: Ullgarn som kan toves, med løpelengde ca 165 m pr. 50g.
Farge 1:
Farge 2:
Farge 3:
Farge 4:
Effektgarn:
Pelsgarn:

Natur
Lys grå
Hvit
Lys grønn/mint
Rio hvit 999 eller pastell 10750 (PT) eller tilsvarende
(London gull/sølv, Concorde, Paljett, Bling e.l.,
skal strikkes sammen med ulltråden)
Beo (PT) i hvitt/natur, eller Funny (SandnesGarn)

Pinneforslag: nr. 4, 5 og 6 (rundp og strømpep.)
Heklenål 3 og 4
Garnforbruk
Fg1
Fg2
Fg3
Fg4
Effektgarn
Pelsgarn
Knapper
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Jente
100g

Gutt
100g

50g
50g
50g eller rest
Rest
2 stk (10-12 mm)

50g
50g
50g eller rest
Rest
2 stk (10-12 mm)

Kone
150g
50g
100g

Forkortelser:
fg: farge
m: maske
omg: omgang
p: pinne
r: rett
sm: sammen
vr: vrang
ggr: ganger
forstk: forstykke
bakstk: bakstykke
Mann
250g
50g
50g

100g
3 stk 14 mm

4 stk 14 mm

STRIKKEFASTHET:
Vi oppgir ikke strikkefasthet, da de fleste
plaggene skal toves. Jo løsere strikkingen er
FØR toving, jo mer vil plaggene tove.
TOVING:
Plaggene toves i vaskemaskin på 40oC og et
vanlig vaskeprogram. Bruk gjerne Milo eller
annet vaskemiddel for ull. Jo flere plagg
man har i maskinen, jo mer tover det. Alle
vaskemaskiner tover forskjellig, og hvis det
ikke er tovet nok etter første gang, kan man
tove en gang til på 40oC. Plaggene strekkes
og formes mens de er våte, og tørkes i
fasong (gjelder spesielt luer og tøfler).
NISSEJENTE
Lue:
Legg opp 36 m på p nr. 6 med 1 tråd fg1 og
1 tråd Effektgarn. Strikk 2 riller (1 rille=2 p
rett). Fortsett med dobbel tråd i fg1 og
strikk ytterligere 8 riller frem og tilbake. På
neste omg felles 4 m jevnt fordelt. Strikk 3
omg uten felling. Forsett med å felle 4 m på
hver 4. omg til det gjenstår 8 m. Strikk 2 m r
sm ut omg. Klipp tråden og trekk den
gjennom de gjenværende m. Sy sammen
luen midt bak.
Genser:
Mønster over 4 omg:
1. omg: fg4: rett (=vrangen) ut omg
2. omg: fg4: rett (=retten) ut omg
3. omg: fg3: *2 r, 1 vr*, gjenta mellom *
og * ut omg
4. omg: fg3: rett
Disse 4 omg (= 2 striper) gjentas hele tiden.
Genseren strikkes i ett stykke. Beg med
forstk, legg ut til ermer, fell til hals. Legg
opp igjen over halsmaskene, strikk bakstk
med ermer, fell av ermemaskene og strikk
bakstk helt ferdig.
Legg opp 23 m med fg4 på p 4 og strikk
mønster til du har 6 striper i fg4 og 6 striper
i fg3. Øk for ermer, slik: Strikk r med fg4 og
legg opp 12 nye masker i enden av pinnen.
Snu og strikk rett tilbake og legg opp 12 nye
masker i enden av pinnen. Fortsett med
mønster som før til det totalt er 9 striper
fg4 og 8 striper fg3. Fell av den midterste m
til halssplitt. Strikk så resten av forstykkene
ferdig hver for seg, slik: Strikk videre 3
striper av hver farge over de 23 maskene. På
siste omg felles det av 8 m mot halsen. Sett
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maskene på en hjelpetråd og strikk det
andre forstykket likt, men med halsfellingen
på motsatt side. Strikk videre (=bakstykket):
Beg ved ermet og fortsett med mønster, og
legg opp 17 nye masker over de avfelte
halsmaskene. Strikk videre i mønster til
ermet har 11 striper i hver farge. Fell på
neste omg, slik: Fell 12 m i beg av omg, og
strikk ut omg. Snu og fell 12 m i beg av p.
Fortsett videre i mønster over bakstykkets
23 m til det er 12 striper i hver farge fra
nakkeopplegget, og bakstk har samme
lengde som forstk. Fell av. Sy sammen ermeog sidesømmer. Genseren skal i utgangspunktet ikke toves, men kan vaskes på 30oC
om man ønsker den litt tettere. Hekle en
rad fm (heklenål 3) med Pelsgarn rundt
halskanten (inkl splitten) og rundt ermene.
Seleskjørt:
Legg opp 45 m med en tråd fg1 på p nr. 5.
Strikk rett frem og tilbake til det er 5 riller.
På neste p økes det 5 m jevnt fordelt.
Gjenta denne økningen på hver 4. omg til
det totalt er 27 riller. Legg til 1 tråd med
Effektgarn og strikk ytterligere 3 riller med 1
tråd fg1 og 1 tråd Effektgarn. Fell løst av.
Seler: Legg opp 20 m med fg1 og strikk 2
riller. På neste p lages et knapphull, slik:
Strikk 2 m r, 2 kast, 2 m r sm. Strikk ut omg.
På neste p strikkes det 1 m rett av de to
kastene (som om det bare var 1 kast). Strikk
ytterligere 2 p rett (det skal være totalt 4
riller) og fell løst av. Strikk 1 sele til.
Montering: Sy sammen skjørtet midt bak, og
sy selene på midt bak med ca 5 cm
mellomrom.
Votter:
Strikkes med 1 tråd fg1 på p nr. 4. Legg opp
16 m og strikk 2 riller. Fortsett rundt med
glattstrikk, 12 omg. På neste p strikkes 2 r
sm ut omg. Klipp av tråden og trekk den
gjennom de gjenværende maskene. Fest
tråden. Strikk en vott til.
Tøfler:
Legg opp 14 m med 1 tråd fg1 og 1 tråd fg4
på p nr. 5. Strikk 3 riller frem og tilbake. Øk
så 1 m i hver side på annenhver p 2 ggr.
Legg så opp 3 m på hver side 1 gang = 24 m
på p. Strikk til det er 10 riller totalt, og fell
av. Sy sammen tøffelen under foten og
oppover vristen. Skal det settes i hekte syes
det sammen helt til der det ble lagt ut 3 m.
Ønsker du ikke å sy i hekte så syes tøffelen
sammen helt opp. Strikk en tøffel til.

Votter:
Som til nissejente.
Tøfler:
Som til nissejente.
NISSEKONE

Her er det brukt beige (PT2 fg79) i
genserne og London gull som Effektgarn.

NISSEGUTT
Lue:
Strikkes med 2 tråder fg1. Legg opp 36 m på
p nr. 6 og strikk 10 riller frem og tilbake (1
rille=2 p rett). På neste omg felles 4 m jevnt
fordelt. Strikk 3 omg uten felling. Forsett
med å felle 4 m på hver 4. omg til det
gjenstår 8 m. Strikk 2 m r sm ut omg. Klipp
tråden og trekk den gjennom de
gjenværende m. Sy sammen luen midt bak.
Genser:
Som til nissejente.
Selebukse:
Strikkes fra livet og ned. Legg opp 50 m på p
nr 5 med 1 tråd fg1. Strikk riller frem og
tilbake til det er 8 riller. Omg beg = midt
bak. Sett et merke midt foran, og øk 1 m i
hver side, samt på hver side av midtmerket
på annenhver omg. totalt 4 ggr (= 66 m). Del
arbeidet i to med 33 m til hvert ben. Strikk
16 riller etter delingen. Legg til 1 tråd
Effektgarn og strikk 3 riller med 1 tråd fg1
og 1 tråd Effektgarn sammen. Fell av uten å
stramme. Strikk 1 ben til på samme måte.
Seler: Som til pikeskjørt.
Montering: Sy sammen buksen på innsiden av
bena og midt bak. Sy på selene med ca. 5
cm mellomrom midt bak.
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Lue:
Strikkes med to tråder i fg1 på p nr 6, eller
man kan strikke hele luen i 1 tråd fg1 og 1
tråd Effektgarn. Man kan også strikke de
første 8 rillene i 1 tråd fg1 og 1 tråd
Effektgarn, hvis man vil ha luen lik
nissejentas.
Legg opp 60 m og strikk rett frem og tilbake
til det er 15 riller totalt. På neste omg felles
det 4 m jevnt fordelt. Denne fellingen
gjentas på hver fjerde omg til det gjenstår 8
m. På neste omg strikkes 2 m rett sm ut
omg. Gjenta denne fellingen på hver omg til
det gjenstår 2 m. Klipp tråden og trekk den
gjennom de to maskene, og sy sammen bak.
Votter:
Strikkes med 1 tråd fg1 og 1 tråd Effektgarn
(eller 2 tråder fg1 om man ønsker det) på p
nr. 6.
Legg opp 12 m og strikk 2 riller. Fortsett
med glattstrikk i 12 omg. På neste omg
strikkes 2 m r sm ut omg. Klipp tråden og
trekk den gjennom de gjenværende
maskene. Sy sammen votten og fest trådene.
Strikk en vott til. Vottene skal i
utgangspunktet ikke toves, men om man
ønsker at de skal bli litt tettere kan man
vaske forsiktig på 30oC.
Genser i patentstrikk:
Patentstrikk: 1 m løs av, *1 vr, 1 m rett med
nedtak i forrige omgangs maske*. Gjenta
mellom * og * ut omg. Neste p strikkes slik: 1
m løs av, strikk vrangmaske over vrangmaske
og rettmaske i forrige omgangs rettmaske.
Gjenta ut omg. Denne omg gjentas hele
tiden. Fell av i rette og vrange masker.
Bakstk: Legg opp 25 m med 1 tråd fg3 på p
nr. 4. Strikk 1 p r (=vrangen). Fortsett med
patentstrikk til arb måler 13 cm. På neste
omg strikkes de 13 midterste m rett (hals)
og det fortsettes med patentstrikk på
sidene. Strikk ytterligere 4 p og fell deretter
av de midterste halsmaskene. Hver side
strikkes ferdig hver for seg i patentstrikk,
ytterligere 4 omg. Strikk 1 p rett og fell av.
Forstk: Strikkes som bakstk.

Ermer: Legg opp 25 m og strikk 3 p rett,
deretter patentstrikk til arb måler 16 cm.
Fell av.
Montering: Sy side- og ermesømmer, og sy et
par sting ytterst på hver skulder. Sy i
ermene. Hekle med heklenål nr. 3 en rad fm
langs halskanten både foran og bak, og hekle
en hempe (4 lm) på hver skulder. Genseren
skal ikke toves. Sy i en knapp på hver
skulder.

m r sm, 2 kast. Strikk ut pinnen. På neste
omg strikkes de to kastene som en m (som
om det bare var 1 kast). Strikk 2 p rett (=
totalt 4 riller) og fell av.
Sy selene fast bak på skjørtet, med ca 5 cm
mellomrom.
Hekle en hempe i splitten bak med heklenål
nr. 4, 6-7 lm. (Dette kan også gjøres etter
toving, 4-5 lm med heklenål nr. 3).

Seleskjørt:
Skjørtet strikkes i rettstrikk (riller) på tvers,
i fg1 og fg2, samt Effektgarn. Det strikkes
forkortede omg, for å få skjørtet smalere i
livet.

Her er det brukt PT2 i farge 00 og 82, og
Rio hvit 999 som Effektgarn.

Legg opp 65 m på p nr. 6 med 1 tråd fg1 og
strikk 1 p rett.
*Snu og strikk r tilbake, men snu igjen når
det gjenstår 6 m på p. Ta første m løs av og
strikk ut pinnen. Strikk til det gjenstår 12 m,
snu, ta første maske løs av og strikk ut
pinnen. Snu, strikk til det gjenstår 20 m,
snu, ta første m løs av og strikk ut pinnen.
Snu, strikk 1 p rett.
Snu, og strikk 2 pinner rett med 1 tråd fg1
og Effektgarn sammen.*
Skift så til fg2 og strikk et felt til på samme
måte, fra * til *. Skjørtet blir smalere i livet
og alle fargeskiftene skjer her. Gjenta disse
feltene til det er 28 felt i alt og fell løst av.
Sy sammen skjørtet midt bak og la det stå
igjen en splitt øverst på ca. 10 cm.
Seler: Legg opp 30 m med 1 tråd i fg1 på p
nr. 6. Strikk 4 p rett (= 2 riller). På neste
omg lages et knapphull, slik: Strikk 2 m r, 2
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Labber/tøfler:
Strikkes med 2 tråder i fg 3 og p nr. 6. Hele
tøffelen strikkes i riller, frem og tilbake.
Legg opp 24 m og strikk 4 riller. Deretter
økes det 1 m i hver side på annenhver p 3
ganger (=30m). På neste p legges det opp 4
m i starten og på slutten (= 38m). Strikk
riller over alle maskene til det er 13 riller
totalt. Fell av. Sy sammen midt under foten
og over vristen til der det ble lagt ut 4 m.
Strikk en tøffel til.
NISSEMANN
Lue:
Strikkes som lue til nissekone, med 2 tråder i
fg 1. Om ønskelig kan man hekle en rad med
Pelsgarn i luens nederste kant. Dette kan
gjøres enten før eller etter toving, da
pelsgarn ikke toves.
Votter:
Strikkes med 2 tråder i fg1 på p nr. 6. Legg
opp 12 m og strikk 2 riller. Fortsett med
glattstrikk i 12 omg. På neste omg strikkes 2
m r sm ut omg. Klipp tråden og trekk den
gjennom de gjenværende maskene. Sy
sammen votten og fest trådene. Strikk en
vott til. Vottene skal i utgangspunktet ikke

toves, men om man ønsker at de skal bli litt
tettere kan man vaske forsiktig på 30oC.
Genser:
Strikkes med 2 tråder fg2 og 2 tråder fg 3 på
p nr. 6.
Mønster over 4 omg:
1. omg: fg2: rett (=vrangen) ut omg
2. omg: fg2: rett (=retten) ut omg
3. omg: fg3: *2 r, 1 vr*, gjenta mellom *
og * ut omg
4. omg: fg3: rett
Disse 4 omg gjentas hele tiden (= 2 striper).

Bakstk: Legg opp 26 m med dobbel tråd fg2
og strikk mønster til det er 20 striper (10
mønsterrapporter). Strikk 1 p rett fra
vrangen med fg 2 og fell av.
Forstk: Strikkes som bakstk.
Ermer: Legg opp 17 m med fg 2 og strikk
mønster som på for- og bakstk. Øk 1 m i hver
side på hver 6. p totalt 3 ggr (= 23m). Fell av
med fg2 når det er 18 striper(9
mønsterrapporter).
Montering: Sy side- og ermesømmer, og sy et
par sting ytterst på hver skulder. Sy i
ermene. Hekle en hempe på hver skulder,
med 1 tråd fg2 og heklenål nr. 3.
Genseren skal ikke toves.
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Selebukse:
Strikkes med 1 tråd fg1 og p nr 6. Hele
buksen strikkes i riller, frem og tilbake.
Sømmen blir midt foran.
Legg opp 76 m og strikk 2 riller. Sett et
merke på midten (= midt bak). Buksen skal
nå strikkes høyere bak; (Når du snur, tas
første m løs av og strammes, for ikke å få
”hull” der snuingen er).
Strikk 5 m forbi merket, snu, (ta første m løs
av og stram den), strikk 10 m, snu og strikk
15 m, snu og strikk 20 m, snu og strikk 25 m,
snu og strikk 30 m. Snu og strikk videre frem
og tilbake over alle maskene til det er 18
riller totalt midt foran (ikke medregnet
forhøyningen bak). Nå skal det økes 1 m på
hver side av merket midt bak, på annenhver
p totalt 3 ggr.
Del arbeidet i to og strikk hvert ben (=44 m)
ferdig for seg. Strikk 4 riller. Deretter felles
det 1 m i hver side på hver 6. p 2 ggr. Når
benet har 40 riller (fra delingen) felles det
løst av. Strikk det andre benet likedan.
Seler: Legg opp 30 m med 1 tråd i fg1 på p
nr. 6. Strikk 4 p rett (= 2 riller). På neste
omg lages et knapphull, slik: Strikk 2 m r, 2
m r sm, 2 kast. Strikk ut pinnen. På neste
omg strikkes de to kastene som en m (som
om det bare var 1 kast). Strikk 2 p rett og
fell av.
Montering: Sy sammen midt foran og sy
sammen på innsiden av bena. Sy selene fast
bak på buksen, med ca 5 cm mellomrom.
Labber/tøfler:
Som til nissekone.

