TRADISJONS-KLÆR TIL FAGSTRIKK-NISSENE

Til nissene på bildet har vi brukt PT5 i farge koks 510, natur 502, rød 541, grønn 588 og gul 515.

Garnforslag:
Farge 1:
Farge 2:
Farge 3:
Farge 4:
Farge 5:

Ullgarn med løpelengde ca. 128 m pr. 50 g
Koksgrå/mørk grå
Naturhvit
Rød
Grønn
Gul

Garnforbruk
Farge 1, koksgrå
Farge 2, natur
Farge 3, rød
Farge 4, grønn
Farge 5, gul
Knapper/
hekter
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Jente
50g
50g
50g
Rest

Gutt
50g
50g
50g
Rest

4 stk (11-12 mm)

1 hekte 16 mm

Kone
100 g
Rest
150 g
Rest
Rest
4-5 stk (14 mm)

Mann
100 g
100 g
100 g
Rest
2 stk (14 mm)

Strikkefasthet:

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

24 m på p nr. 3,5 = 10 cm

For at klærne skal passe må strikkefastheten
stemme.
Strikker du løsere (færre masker enn oppgitt), bytt
til tynnere pinner. Strikker du fastere (flere masker
enn oppgitt), bytt til tykkere pinner.
Pinneforslag: nr. 3 og 3,5 (liten rundp og strømpep.)
Heklenål nr. 3

NISSEJENTE
Lue:
Legg opp 60 m med fg 3 på strømpep nr 3 og
strikk vrangbord 1 r, 1 vr i 7 omg. Skift til p
nr. 3,5 og fortsett med glattstrikk rundt i 20
omg. Start felling, slik: På første p strikkes 1
r, 1 m løs av, 1 m r, trekk den løse m over.
Strikk ut pinnen. På neste p strikkes det til
det gjenstår 3 m. Strikk 2 m r sm, 1 r.
Tredje p strikkes som første p og fjerde p
strikkes som andre p. Strikk 1 omg uten
felling. Gjenta denne fellingen ytterligere 3
ganger (det felles på annenhver omg).
Deretter felles det på hver 3. omg 4 ggr og
på hver 4. omg til det gjenstår 2 m på hver
p. Klipp av tråden og trekk den gjennom de
gjenstående m. Tvinn en snor og sett en
dusk i enden. Fest trådene og sy
duskesnoren fast i toppen av luen.
Strømpebukse med fletter:
Flettemønster: Strikk 2 m r, 2 m vr over
hverandre i 3 omg. På fjerde omg strikkes
det vr over vr og de to rette m strikkes sm
til 1 m uten å slippe dem av pinnen. Strikk
den første av de to m rett og slipp begge m
av pinnen samtidig. Dette gjøres over alle
rettmaskene hele omg. og denne flettingen
gjentas på hver 4. omg på hele
strømpebuksen.
Begynn i livet og legg opp 48 m med fg 2 på
strømpep nr. 3. Strikk vrangbord 1 r, 1 vr i 2
omg. På neste omg lages en hullrad, slik; *1
r, 1 vr, 1 kast, strikk 2 m r sm*. Gjenta
mellom * og * omg ut. Strikk 2 omg til med
vrangbord.
Skift til p 3,5 og fortsett med flettemønster
som forklart over. Etter flette nr 5 deles arb
i to og hvert ben strikkes ferdig hver for seg.
Det er 24 m til hvert ben, og omg beg ved
innsiden av benet. Fordel maskene på 4
pinner med 6 m på hver p. Fortsett med
flettemønster til benet måler 14 cm fra
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delingen. Fell til tå, slik; På første p strikkes
1 r, 1 m løs av, 1 m r, trekk den løse m over.
Strikk ut pinnen. På neste p strikkes det til
det gjenstår 3 m. Strikk 2 m r sm, 1 r.
Tredje p strikkes som første p og fjerde p
strikkes som andre p. Fortsett med denne
fellingen på hver p til det gjenstår 2 m på
hver p. Klipp tråden og trekk den gjennom
de gjenværende m. Strikk det andre benet
tilsvarende. Fest trådene og sett en tynn
strikk i livet.
Islender:
Legg opp 48 m med fg 2 på strømep nr. 3 og
strikk 3 omg vrangbord 1 r, 1 vr. Skift til p
3,5 og fortsett med glattstrikk rundt etter
diagram F. Etter 2 lusemønstre + 4 omg fg 2,
deles arbeidet i to og hver del strikkes ferdig
hver for seg.
Diagram F
x

x
x

x

x

x
x

x

fg 2

x

fg 1

Bakstk: Fortsett med lusemønster 2 ggr til +
4 omg fg 2. Strikk deretter 2 riller med fg 1.

Ermehullet skal måle ca 5 cm. Fell av uten å
stramme, men la det være igjen nok garn til
å hekle en hempe på hver skulder.
Forstk: Strikkes som bakstk, men etter 1
rille fg 1 felles de midterste 10 m av til hals.
Strikk hver skulder (=8 m) ferdig hver for
seg, slik: Strikk ytterligere 2 riller og fell av.
Ermer: Legg opp 24 m med fg 2 på strømpep
nr. 3 og strikk vrangbord 1 r, 1 vr i 3 omg.
Bytt til p nr. 3,5 og fortsett med glattstrikk
og lusemønster som på bolen. Etter 3
lusemønstre + 4 omg fg 2 felles det av uten
å stramme.
Montering:
Sy et par sting på hver skulder og sy i
ermene. Hekle 1 hempe på hver skulder. Sy i
knapper på forstykket og fest trådene.
Seleskjørt:
Legg opp 48 m på p nr 3 med fg 1. Strikk 3
omg rett (= 1 rille). Fortsett å strikke riller
frem og tilbake, med 1 rille i hver av fg 3, fg
4 og fg 1. Skift til p nr. 3,5, strikk glattstrikk
rundt, og øk jevnt fordelt til 90 m. På neste
p deles arbeidet inn i 9 felt, med 9 rett og 1
vrang m i hvert felt. Strikk glattstrikk over
glattstrikk og vr over vr. På hver 3. omg skal
det økes med 2 m på hvert felt, ved å øke i
den nest første og nest siste masken i hvert
felt. De økte m strikkes rett. Etter at det er
økt 4 ggr, strikkes det 2 omg uten økning.
Strikk deretter riller (= kant nederst) mens
du fortsetter økningene. Strikk 1 rille i hver
av fg 1, fg 3, fg 4, fg 3, fg 4 og avslutt med
2 riller i fg 3. Fell løst av.
Seler:
Legg opp 22 m med fg 3 på p nr. 3 og strikk
1 rille. Strikk deretter 1 rille fg 4 med et
knapphull i den ene enden (= strikk 1 r, 2 m
r sm, 1 kast). Strikk 1 rille fg 3 og fell av
uten å stramme. Strikk en sele likedan.
Montering:
Sy sammen skjørtet i linningen (=midt bak).
Sy på selene med ca 5 cm mellomrom bak,
og sy i små tinnknapper foran på skjørtet.
Fest alle tråder.
Votter:
Legg opp 20 m med fg 2 på strømpep nr. 3
og strikk vrangbord 1 r, 1 vr i 4 omg.
Fortsett rundt med glattstrikk. Strikk 17
omg. På neste omg. felles ved å strikke 2 m
r sm ut omg. Klipp tråden, trekk den
gjennom de gjenværende m og fest trådene.
Strikk en vott til likedan.
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NISSEGUTT
Lue:
Som til nissejente.
Spiralstrømper:
Legg opp 28 m på strømpep nr. 3 med fg 3.
Strikk 5 omg vrangbord; 1 r, 1 vr. Skift til p
nr. 3,5 og strikk 2 r, 2 vr i fire omg. På neste
omg forskyves mønsteret 1 m til venstre,
ved at man starter med 1 vr, deretter 2 r, 2
vr osv. Denne forskyvningen gjøres på hver
5. omg. Når strømpen måler 10 cm, felles til
tå som på strømpebukse. Strikk en strømpe
til likedan.
Islender:
Legg opp 52 m på p nr. 3 med fg 2 og strikk
vrangbord 1 r, 1 vr i 3 omg. Skift til p nr. 3,5
og fortsett rundt i glattstrikk etter diagram
F (som nissejente). Etter 3 lusemønstre + 2
omg fg 2 felles det 4 m midt foran til splitt
og det settes et merke i hver side (=
ermehull). Det er nå 24 m til bakstk og 12 m
til hvert forstk.
Bakstk: Strikk 1 p fg 2 og bytt deretter til fg
1. Fortsett med glattstrikk frem og tilbake i
14 omg. Ermehullet skal måle ca 5 cm. Fell
av alle maskene fra retten.
Forstk: Fortsett med glattstrikk og fg 1, men
på 10. omg felles det 4 m mot halssiden.
Strikk til forstk er like langt som bakstk.
Strikk det andre forstk likedan, men med
halsfellingen på motsatt side.
Ermer: Legg opp 24 m med fg 2 på strømpep
nr. 3 og strikk vrangbord 1 r, 1 vr i 3 omg.
Bytt til p nr. 3,5 og fortsett med glattstrikk
og lusemønster som på bolen. Etter 3
lusemønstre + 4 omg fg 2 felles det av uten
å stramme.
Montering: Sy sammen på skuldrene og sy i
ermene.

Halskant: Start nede i splitten og plukk opp
med fg 3, fortsett rundt hele halsen og ned
splitten på den andre siden. Plukk et par
ekstra m akkurat i overgangen mellom hals
og splitt for å få en pen bue. Strikk rett
tilbake (= 1 rille). Bytt til fg 4 og strikk 1
rille. Fell av uten å stramme. Fest trådene
og sy i en liten hekte i halsen. Kroken på
hekten skal være på høyre side.
Nikkers:
Beg nede på det ene benet og legg opp 30 m
på p nr. 3 med fg 1. Strikk 1 rille i hver av
fargene fg 1, fg 3, fg 4 og fg 3. Fortsett
rundt med glattstrikk i fg 1, og øk på første
omg jevnt fordelt til 36 m. Fortsett med
glattstrikk rundt til benet måler 8 cm. Legg
arb til side og strikk et ben til på samme
måte. Sett nå begge benene inn på samme p
og legg opp 2 m mellom bena både foran og
bak (=76 m). Omg. beg midt bak. Fortsett
rundt i glattstrikk til arbeidet fra delingen
måler 4 cm. På neste omg. felles det jevnt
fordelt til 58 m. Strikk deretter 1 rille i hver
av fg 1, fg 3, fg 4, så en rille i fg 3 hvor det
samtidig lages en hullrad (*1r, 1 kast, 2 r
sm*, fortsett mellom * og * ut omg). Strikk
ytterligere 1 rille fg 1. Fell av. Sy sammen
buksen midt bak og fest alle tråder. Tre i en
tynn strikk eller en tvinnet rød snor i livet.

mønsteret 1 m til venstre og fortsett med 2 r
og 2 vr i 4 omg. Fortsett å flytte mønsteret 1
m mot venstre på hver 5. omg til arbeidet
måler 15 cm. Start felling til tå, slik: Strikk
til det gjenstår 3 m på p, strikk 2 m vridd r
sammen, 1 vr. Begynn neste p ved å strikke
1 vr, 2 m rett sammen. På tredje p felles
som på 1. p og på fjerde p felles som på 2.
p. Fortsett å felle slik på hver omg til det
gjenstår 2 m på hver p. Klipp tråden og
trekk den gjennom de gjenværende m. Fest
trådene. Strikk den andre strømpen lik.
Votter:
Legg opp 20 m på strømpep nr. 3 med fg 2
og strikk vrangbord 1 r, 1 vr i 3 omg. Bytt til
p nr. 3,5 og strikk rundt i glattstrikk til arb
måler 3 cm. På neste omg strikkes 2 m r sm
ut omg. Klipp av tråden og trekk den
gjennom de gjenværende m. Strikk en vott
til. Fest trådene.
Damegenser med lus:
Legg opp 72 m med fg 3 på liten rundp eller
strømpep. nr. 3. Strikk 6 omg vrangbord 1 r,
1 vr. Skift til p 3,5 og strikk glattstrikk etter
diagram E.
Diagram A
Diagram E
x

x

Votter:
Som til nissejente.

Spiralstrømper:
Legg opp 36 m i fg 3 på strømpep. nr. 3.
Strikk rundt 1 r, 1 vr i 5 omg. Fordel
maskene på 4 pinner med 9 m på hver
p.Fortsett med 2 r, 2 vr i 4 omg. Flytt
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NISSEKONE
Lue:
Legg opp 68 m med fg 3 på strømpep. nr. 3
og strikk vrangbord 1 r, 1 vr i 8 omg. Skift til
p nr. 3,5 og strikk 5 cm glattstrikk. Start
fellinger, slik: Strikk 1 m, ta 1 m løs av,
trekk den løse m over. Strikk til det er 3 m
igjen på neste p, strikk 2 r sm, 1 m r. På
tredje p felles som på første p., og på fjerde
p. felles som på andre p. Strikk 2 omg uten
felling. Fell på denne måten ytterligere 4
ggr, deretter hver 4. omg til det gjenstår 2
m på hver p. Klipp tråden og tre den
gjennom de gjenværende maskene. Fest
trådene. Tvinn en snor og sett en dusk i
enden. Sy duskesnoren fast i toppen av luen.

x
x

x
x

x

fg 3

x

fg 4

fg 3
x

x
x

fg 4

Når diagrammet er strikket 5 ganger i
høyden deles arbeidet i to for ermehull og
for- og bakstk strikkes ferdig hver for seg.
Forstykket: Strikk 4 p med fg 3, deretter
Diagram A + 4 p med fg 3. Skift til fg 4,
strikk riller frem og tilbake, og fell på første
p de midterste 14 m til hals. Strikk totalt 3
riller. Ermehullet skal måle 8 cm. La det
være igjen så mye garn at man kan hekle
hempe for knapphull på skulderen. Strikk
den andre siden på forstykket likedan, og la

det være igjen garn til hekling av hempe her
også.
Bakstykket: Strikkes som forstykket, men
uten halsfelling. Strikk 2 riller med fg 4 over
alle bakstykkets masker, og fell av.
Ermer: Legg opp 34 m med fg 3 på
strømpep. nr 3 og strikk vrangbord 1 r, 1 vr i
6 omg. Skift til p nr. 3,5 og øk jevnt fordelt
til 44 m på første omg. Fortsett med
glattstrikk rundt etter diagram E.
Når diagrammet er strikket 11 ganger
strikkes det 4 p med fg 3. Fell løst av.
Montering: Sy et par sting på hver skulder,
og sy i ermene. Hekle 1 hempe på hver
skulder og sy i knapper. Om ønskelig syes
det på en knapp midt foran i halsen (som en
sølje/brosje).
Seleskjørt:
Legg opp 80 m med fg 1 på liten rundp. nr. 3
og strikk 1 omg r, 1 omg vr (=1 rille).
Fortsett med riller og strikk 1 rille med hver
av fg 3, fg 4 og fg 5. Strikk 1 rille med fg 1,
fortsett deretter med glattstrikk i fg 2 og
følg diagram B.
Diagram B

x

x
x

x

x
x

x

x

Seler: Legg opp 32 m med fg 1 og strikk
riller frem og tilbake. OBS! På rille nr 3 (den
i fg 4) lages et knapphull 3 m fra enden, slik:
fell av 2 m, som igjen legges opp over de
avfelte m på neste omg. Totalt skal det
strikkes 5 riller, slik: 1 rille med hver av fg
1, fg 3, fg 4, fg 3 og fg 1.

x

NISSEMANN
fg 2

x

fg 1

Strikk deretter 1 rille med hver av fg1, fg 4,
fg 3 og fg 1. Bytt til p. 3,5 og fortsett med
fg 1. Strikk 1 omg glattstrikk hvor det økes
jevnt fordelt til 110 m. Del arbeidet inn i 10
felt med 10 m r og 1 m vr i hvert felt. Strikk
2 omg glattstrikk hvor hver 11. m strikkes vr.
På neste omg økes det i hvert felt, slik: øk i
nest første og nest siste glattstrikkede
maske i hvert felt (= 20 m økt på
omgangen). De økte m strikkes rett. Strikk 6
omg uten økning, og øk på samme måte.
Fortsett med denne økningen på hver 7. omg
til det glattstrikkede feltet måler 17 cm.
Strikk 1 rille med hver av fg 1, fg 3, fg 4,fg
3 og fg 1. Fell av uten å stramme og fest
trådene.
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Lue:
Som Nissekone.
Skjerf 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.
Legg løst opp 20 m med fg 3 på p nr. 3,5 og
strikk 1 p rett. Fortsett i patentstrikk til
arbeidet måler (lett strukket) 47 cm. Fell av
og fest tråder. Lag korte frynser om
ønskelig.
Votter:
Som til nissekone.

Islender:
Legg opp 90 m på liten rundp nr. 3 med fg 2.
Strikk vrangbord rundt 1 r, 1 vr i 5 omg. Skift
til p 3,5 og glattstrikk, samtidig som det
økes jevnt fordelt til 100 m.
Fortsett med glattstrikk etter diagram D til

Diagram C

x
x

Diagram D
xx
x

xx
x

fg 2

x

fg 1

arbeidet måler 9,5 cm.
Del arbeidet i to med 50 m på hver del, og
strikk forstk og bakstk ferdig hver for seg.
Forstk: Fortsett frem og tilbake med
mønster etter diagram D til hele arbeidet
måler 17 cm. Skift til p nr. 3 og strikk
vrangbord 1 r, 1 vr i 5 omg. Fell av.
Bakstk: Strikkes som forstk.
Ermer: Legg opp 34 m på strømpep nr 3 med
fg 2 og strikk vrangbord rundt 1 r, 1 vr; 1
omg. Fortsett med vrangbord og striper i fg
1 ved å strikke annenhver omg med fg 1 (=
totalt 3 striper med denne fargen). Skift til
p 3,5 og fortsett med glattstrikk i fg 2 etter
diagram D som på bolen. Når arbeidet måler
16 cm felles det løst av. Strikk et erme til på
samme måte.
Montering: Sy to-tre sting ytterst på hver
skulder og sy i ermene. På forstykket hekles
to hemper (1 på hver skulder) til knapphull i
passe avstand fra halsen. Sy i små
tinnknapper på skulderen.
Nikkers:
Begynn øverst i livet og legg opp 90 m på
liten rundp nr. 3 med fg 1 og strikk
glattstrikk rundt i 5 omg. Strikk 1 omg vr (=
brettekant) og 2 omg glattstrikk. Strikk
deretter mønster etter diagram C.
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Strikk 2 omg glattstrikk, 1 omg vr. (omg beg
og slutt = midt bak). Skift til liten rundp nr
3,5 og strikk buksen høyere bak, slik: Strikk
5 m, snu (når du snur, tas første m løs av og
strammes, for ikke å få ”hull” der snuingen
er), strikk 10 m vrang tilbake, snu, strikk 15
glattstrikk, snu, strikk 20 m vrang tilbake.
Strikk 25 m, snu, strikk 30 m vrang tilbake.
Strikk videre rundt i glattstrikk til arbeidet
etter siste rille midt foran måler 3 cm. Sett
et merke midt foran og midt bak med 45 m
på hver del. Øk så 1 m på hver side av de to
midtmaskene foran og bak (= 4 m økt).
Gjenta denne økningen ytterligere 2 ganger
på hver 2. cm.
Når buksen fra siste rille midt foran måler 11
cm, deles arbeidet i to og hvert ben strikkes
ferdig hver for seg på strømpep. Strikk rundt
til benet måler 12 cm. På neste omg felles
det jevnt fordelt til 40 m. Strikk 1 rille, skift
til fg 3 og strikk 1 omg glattstrikk og
deretter diagram C. Strikk 1 rille fg 1 (=
brettekant), deretter 5 omg glattstrikk. Fell
av. Strikk det andre benet likedan. Sy til
beleggene på bena og i livet.
Tvinn en snor og tre i livet. Om ønskelig kan
det lages snorer til bena også, hvis man
ønsker ”posete” bukseben.
Strømper:
Legg opp 36 m på strømpep nr. 3 med fg 2
og strikk vrangbord rundt; 1 r, 1 vr i 5 omg.
På siste omg økes det jevnt fordelt til 44 m.
Fortsett med flettestrikk, slik; 2 r, 2 vr, 3
omg. På 4. omg strikkes det vr over vr og de
rette m strikkes slik; strikk 2 m r sm UTEN å
slippe de av p, strikk så den andre
rettmasken rett FØR du slipper begge m av
pinnen. Dette gjøres hver 4. omg. På omg
etter flette nr. 12 strikkes 2 og 2 vrange m
sm, hele omg (= 36 m). Deretter felles til tå
sånn som på strømper til nissekone. Strikk
en strømpe til.

