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TRADISJONSKLÆR SITTE-NISSER 
 

 
 

 
Garnforslag: Ullgarn med løpelengde ca. 128 m pr. 50 g 
Farge 1: Koksgrå/mørk grå 
Farge 2:  Naturhvit     
Farge 3:  Lys grå 
Farge 4: Rød     
Farge 5:  Grønn 
 

Garnforbruk Kone Mann 

Farge 1, koksgrå  100 g  100 g 

Farge 2, natur 150 g 50 g 

Farge 3, lys grå  150 g 

Farge 4, rød 100 g 50 g 

Farge 5, grønn Rest  

Knapper/hekter 2 stk hekter 2 stk 

Ullbånd 120 cm lengde 65 cm lengde 

 
 

Til nissene på bildet har vi brukt PT5 i farge koks 510, natur 502, lys grå 504, rød 541 og grønn 588. 
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1 rille strikket rundt: 1 omg rett, 1 omg vrang 
1 rille strikket frem og tilbake: 1 omg rett, snu, 1 omg rett 
Hullrad fra retten: *2 rett sammen, kast * - fortsett slik ut omg. 
Picot-kant: Heklenål nr. 3: *3 lm, 1 fm i 3. lm fra nålen, hopp over 1 m på avfellingskanten og 
hekle 1 fm i neste m*. Gjenta mellom * og *. 
 

 
NISSEKONE 
 
Kjole 
Legg opp 180 m på p nr 3 med fg 4. Begynn 
med 1 omg vrang, og strikk riller frem og 
tilbake; 4 riller fg 4 (rødt), 1 rille fg 5 
(grønn), og 1 rille fg 2 (natur). Skift til p 3,5 
og fg 1 (koksgrått). Strikk 3 omg glattstrikk, 
og deretter Diagram 1.  
 
Fortsett med glattstrikk i fg 1 til arbeidet 
måler ca 18 cm. Strikk 90 m og sett et 
merke (= midt foran). Arbeidet skal nå deles 
her, så det blir en splitt midt foran. Fortsett 
med glattstrikk frem og tilbake, med 1 rett-
maske i hver side. Strikk til arbeidet måler 
ca 5 cm fra delingen. På neste p halveres 
masketallet ved å strikke 2 m rett sammen 
ut omg. Strikk 10 omg etter innfellingen og 
del så arbeidet inn i forstykke og bakstykke, 
slik; Strikk 16 m, fell av 12 m (=ermehull), 
strikk 34 m (=bakstk), fell 12 m, strikk de 
siste 16 m. Hver del strikkes videre hver for 
seg. 
 

 
 
 
 
Forstk: Strikk til arbeidet måler 3,5 cm fra 
fellingen under ermet. Fell til hals ved 
splitten foran på hver 2. pinne: 4, 2, 1 m. 
Strikk til forstk måler 9 cm fra innfellingen i 
livet (ca 12 omg). Strikk det andre 
forstykket likt, men speilvendt. 
 
Bakstk: Strikk til arbeidet er 1 omg kortere 
enn forstykkene, og fell de 16 midterste 
maskene til nakke. Strikk sammen 
skuldermaskene, eller sy sammen med 
maskesting. 
 
Erme: Strikk opp 30 m med fg 5 og pinne 3,5 
rundt ermehullet, bortsett fra de avfelte m 
under ermet) og strikk 1 rille med fg 5 
(grønt) og 1 rille fg 4 (rødt). Fortsett med fg 
2 (natur) og glattstrikk frem og tilbake. På 
3. pinne økes det slik; strikk 2 m, øk 1 m (ta 
opp tverrtråden mellom maskene og strikk 
den vridd rett), strikk 2 m, øk 1 m. Fortsett 
slik ut omg. Strikk 5 omg glattstrikk. Fortsett 
rundt i glattstrikk til ermet måler 16 cm fra 
den røde rillen. På neste omg strikkes 2 og 2 
m rett sammen. Strikk 1 omg vrang, 1 
hullrad og 1 omg vrang. Fell av. 
Strikk det andre ermet tilsvarende. 
 
Forkanter: (strikkes på p nr. 3): Strikk opp 
28 m langs den ene siden av splitten foran 
med fg 5 (grønt) og strikk 1 p rett (=1 rille), 
så 1 rille med fg 4 (rødt). Fell av. Strikk den 
andre forkanten tilsvarende. 
 
 

 

 

 

 

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

 

 

Strikkefasthet:  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 

 

 Diagram 1 

 
 
 Farge 2  
 

 Farge 1 
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Halskant: (strikkes på p nr. 3): Strikk opp 43 
m rundt halsen med fg 5 (grønt) og strikk 1 p 
rett (=1 rille). Bytt til fg 4 (rødt) og strikk 1 
rille, bytt til fg 2 (natur) og strikk 1 p rett. 
Fell av. 
 
Hekle en picot-kant med fg 2 (natur) rundt 
halsen og nederst på ermene. 
Sy sammen åpningen under ermene og sy til 
splitten foran, nederst. Sy på 2 eller 3 
tinnhekter midt foran på overdelen. 
 
Mamelukker (underbukse): 
Legg opp 90 m med fg 2 (natur) på p nr 3 og 
strikk rundt 4 omg vr bord 1 r, 1 vr. Strikk 
hullrad, fortsett med vr bord ytterligere 4 
omg. Bytt til p nr 3,5. Sett et merke i omg’s 
første m (= midt bak), og i midtmasken foran 
(= etter 45 masker). Forhøy buksen bak, slik; 
strikk 6 m, snu, strikk 11 m vrang tilbake, 
snu, strikk 16 m, snu, strikk 21 m tilbake, 
snu osv. Strikk altså 5 m mer for hver gang 
du snur, til det er snudd 5 ganger på hver 
side. Fortsett deretter rundt med glattstrikk 
til arbeidet måler 9 cm målt midt foran. Øk 
nå 1 m på hver side av midtmasken både 
foran og bak (= 4 m økt på omg). Gjenta 
økningene slik; foran økes det på hver 4. 
omg, ytterligere 3 ganger. Bak økes det på 
annenhver omg ytterligere 6 ganger. Det 
skal nå være totalt 112 m på pinnen. Del 
arbeidet med 56 m på hvert ben. Fortsett på 
det ene benet og strikk rundt til benet måler 
13 cm fra delingen. Strikk 2 m r sammen ut 
omg. Strikk 1 omg hullrad, 1 omg vr og fell 
av. Strikk det andre benet tilsvarende. Hekle 
en picot-kant nederst på hvert ben, og sett i 
strikk i hullraden i livet.  
 
Forkle: 
Beg nederst, og strikk de 3 ytterste m i hver 
side rett på alle pinner utenom mønsteret.  
Legg opp 41 m på p 3,5 med fg 2 (natur). 
*Strikk 1 p rett fra vrangen, 1 hullrad, 1 p 
rett fra vrangen, deretter 7 omg glattstrikk 
frem og tilbake*. Strikk mellom * og * en 
gang til. 
Strikk **1 p rett fra vrangen og 7 omg 
glattstrikk**. Strikk mellom ** og ** en gang 
til. Strikk deretter glattstrikk til arbeidet 
måler 16 cm. Strikk 2 og 2 m rett sammen ut 
omg. Strikk 1 p vrang og fell av. Hekle en 
picot-kant nederst på forkleet. Sy fast et ca 
120 cm langt vevet ullbånd øverst på 
forkleet som krysses bak og knytes foran 
(midten av båndet = midten av forkleet). 
 

Skaut: 
Legg opp 3 m på p nr 3,5 med fg 4 (rødt). 
Strikk riller frem og tilbake og øk 1 m i beg 
av hver p ved å ta et kast på p etter den 
første m. Øk til det er 91 m totalt. Bytt til fg 
2 (natur), strikk 1 p r og fell av. Hekle picot-
kant langs avfellingen med fg 2 (natur). 
Langs de to sidekantene hekles ”frynser” 
slik; fg 4 (rødt): 1 fm i hvert ”hull”, med 15 
lm mellom hver. 
 
Damestrømper: 
Legg opp 36 m på strømpep nr 3,5 og fg 4 
(rødt) Strikk vr bord 1 r, 1 vr i 11 cm. Hæl: 
Strikk glattstrikk frem og tilbake over 18 m 
midt bak, men ta 1 m løs av hele tiden. 
Strikk 14 omg og det gjenstår 7 
”kjedemasker” i hver side. Fell slik: Strikk 
13 m, snu, strikk 8 m tilbake, snu, strikk til 1 
m før forrige snuing og strikk sammen 1 m 
før og 1 m etter ”hullet”, snu. Fortsett på 
samme måte til det ikke er flere masker 
igjen på sidene. Plukk opp de 7 
kjedemaskene på hver side av hælen (som 
fordeles på 2 pinner) og strikk deretter 
rundt over alle maskene, slik; maskene oppå 
foten fortsetter i vr bord, resten i 
glattstrikk. Fell 1 m på hver side av hælen 2 
ganger med 1 omg mellom. Strikk til hele 
foten måler 8 cm. Fell til tå: 4 r, 2 r sm, 
fortsett slik ut omg. Strikk 1 omg uten 
felling, på neste omg strikkes 3 r, 2 r sm ut 
omg. Fell på samme måte på annenhver omg 
til det gjenstår 12 m. Klipp av tråden, trekk 
den gjennom de gjenværende m og snurp 
sammen. Fest tråden. 
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NISSEMANN 
 
Bukse:  
Begynn øverst i livet med fg 1 (koksgrått) og 
legg opp 104 m på p nr. 3,5. Strikk 12 omg 
glattstrikk (= belegg), 1 omg vrang 
(=brettekant) og 12 omg glattstrikk. Sett et 
merke i omg’s første m (= midt bak), og i 
midtmasken foran (= etter 45 masker). 
Forhøy buksen bak, slik; strikk 6 m, snu, 
strikk 11 m vrang tilbake, snu, strikk 16 m, 
snu, strikk 21 m tilbake, snu osv. Strikk altså 
5 m mer for hver gang du snur, til det er 
snudd 5 ganger på hver side. Fortsett 
deretter rundt med glattstrikk til arbeidet 
måler 9 cm målt midt foran. Øk nå 1 m på 
hver side av midtmasken både foran og bak 
(= 4 m økt på omg). Gjenta økningene slik; 
foran økes det på hver 4. omg, ytterligere 3 
ganger. Bak økes det på annenhver omg 
ytterligere 6 ganger. Det skal nå være totalt 
126 m på pinnen. Del arbeidet med 63 m på 
hvert ben. Fortsett på det ene benet og 
strikk rundt til benet måler 11 cm fra 
delingen. Strikk 2 m r sm og 3 m r sm 
vekselsvis ut omg. Bytt til fg 2 (natur) og 
strikk 1 rille, deretter 1 rille med fg 5 
(grønt) og 2 riller med fg 4 (rødt). Fell av. 
Strikk det andre benet tilsvarende. Brett inn 
belegget øverst i livet og sy til, og sett i 
strikk om ønskelig. Knyt et vevet bånd på ca 
65 cm rundt livet. 
 
Genser: 
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 37 m med fg 3 (lys grå) på 
p nr 3,5 og strikk 1 p rett fra vrangen. 
Fortsett med patenstrikk (se 
mønsterbeskrivelse over) til arb måler 15 
cm. Strikk 2 p rett, men på andre p felles de 
midterste 13 m til nakke. Det gjenstår 12 til 
hver skulder. 
Forstk: Strikkes som bakstk til arb måler 10 
cm. Lag halssplitt fra retten, slik; Strikk 17 
m patent, øk 1 m, strikk de 3 neste m (midt 
foran) r =4 stolpemasker. Sett resten av 
maskene på en hjelpepinne eller tråd. Strikk 
de 4 stolpemaskene rett på alle pinner og 
resten i patent, men på 4. p lages et 
knapphull i stolpen, slik; Strikk de 17 m i 
patent, deretter 1 r, 1 kast, 2 r sm, 1 r. Når  

 
det er 6 riller over knapphullet, strikkes 
ytterligere 1 knapphull på tilsvarende måte. 
Strikk 1 p etter det siste knapphullet. På 
neste p (retten), strikkes det patent over de 
12 første m og rett over de siste 9 (over 
stolpen) = hals. Snu og fell av de 9 
halsmaskene. Fortsett med patentstrikk over 
de gjenværende 12 m, bortsett fra 1 maske 
nærmest halsen som strikkes rett på alle 
pinner. Strikk 2 p rett når forstk måler 
samme høyde som bakstk. Sett m på en 
hjelpepinne. Plukk opp 4 m bak stolpen og 
strikk det andre forstykket på samme måte, 
men speilvendt. Mask eller sy sammen 
skuldrene. 
 
Ermer: 
Sett et merke ca 8 cm overfor 
oppleggskanten på for- og bakstk. Strikk opp 
31 m innenfor 1 m mellom merkene. Strikk 1 
p rett fra vrangen og deretter patentstrikk 
som på bolen.  Etter 6 cm felles 1 m i hver 
side. Gjenta fellingen etter ytterligere 5 cm. 
Når ermet måler 16 cm strikkes 2 p rett og 
fell av. Strikk det andre ermet på samme 
måte. Sy sammen under ermene og i sidene.  
Kanter (stolper, halskant og ermekanter): 
Hekle med fg 4 (rødt) og heklenål nr 3; en 
omg fm, slik; stikk nålen ned innenfor den 
ytterste rillen/masken og hekle 1 fm i hver 
m eller mellom hver rille. Sy to små 
tinnknapper på stolpen. 
 
Lue: 
Hele luen strikkes i fg 4 (rødt). 
Begynn med den ene øreklaffen; legg opp 7 
m på p 3 og strikk riller frem og tilbake. Øk 
1 m innenfor den første m på hver p til det 
er 23 m. Strikk videre frem og tilbake uten 
økninger til det er 12 riller. Legg arb tilside 
og strikk en øreklaff til. 
Begynn så på luen midt bak; legg opp 7 m (p 
nr 3) strikk inn maskene fra den ene 
øreklaffen, legg opp 24 m (= midt foran), 
strikk på den andre øreklaffen, og legg opp 7 
m til slutt (= 84 m totalt). Strikk riller frem 
og tilbake over alle maskene til det er 6 
riller fra opplegget foran. Bytt til p 3,5 og 
strikk glattstrikk rundt i 8 cm. Fell i toppen, 
slik; Strikk *5 r, 2 r sm*, fortsett mellom * og 
* ut omg. Strikk 5 omg uten felling. På neste 
omg felles som før, men med 4 m mellom 
fellingene. Strikk 4 omg uten felling. 
Fortsett på samme måte, med 1 m mindre 
mellom fellingene, og med 1 omg mindre 
mellom hver fellingsomgang, til det gjenstår 
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12 m. Klipp tråden og trekk den gjennom 
maskene. Hekle 1 omg fm med fg 5 (grønt) 
rundt hele nederste kant.  
 
Tvinn en tråd med dobbelt garn i fg 4 (rødt) 
til en ca 10 cm lang duskesnor. Lag en dusk, 
slik; Surr en passende mengde garn rundt 
hånden, klipp over trådene i den ene enden 
og tre dem gjennom enden av snoren (sånn 
at snoren sitter midt på trådbunten), brett 
trådbunten dobbelt og surr garn rundt denne 
ca 1,5 cm fra toppen av dusken. Fest den 
andre enden av snoren i toppen av luen. 
 
Herrestrømper: 
Legg opp 37 m med fg 2 (natur) m på 
strømpep nr. 3,5 og strikk vr bord 1 r, 1 vr i 
5 omg. Strikk videre i glattstrikk med 
mønster etter Diagram 2, slik; Begynn midt 
bak og strikk lusemønster over 12 m, 
deretter bord 2, og lusemønster over de 
siste 12 m. Når arb måler 12 cm, strikkes det 
hæl (kun i fg 2) som på damestrømper. Etter 
at hælen er ferdig, fortsettes rundt med 
mønster over alle m som før, men på 3. omg 
felles det 2 m på hver side av hælen ved å 
strikke 3 m r sm. Når hele foten måler 8 cm, 
fortsett kun med fg 2 og fell for tå som på 
damestrømper. Strikk en strømpe til på 
samme måte. 
 
 

Diagram 2 

 
 Farge 2 
  
 Farge 1 

 


