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Strikket nisse i akrylgarn  
med træperlehænder og fødder

Julenisse strikket i Fantasia akrylgarn med nissehue, halstørklæde og lange arme og ben. Der er brugt strøm-
pepind nr. 4. Hovedet er et færdiglavet stofhoved og de lange lemmer er garn tråde med træperler for enden. 

Nissen er ca. 26 cm høj og ca. 5 cm bred.

Krop
1:   Slå 6 m op på pind 4 og fordel på 3 strømpepinde 

(6)
2:   Strik ret, slå om (12)
3:   Strik ret, slå om (24)
4-21:   Strik ret (24)
22:   2 m ret sm (12)
Fyld kroppen med bamsefyld.
23:   2 m ret sm (6)
Klip garnet så der er en 15 cm. tråd.
Sy nissens hoved fast i hullet på kroppen samtidig med at hullet 
lukkes.

Hue
1:   Slå 20 m op på pind 4 og fordel på 4 strømpepinde
2-4:   skiftevis 1 ret og 1 vrang (20)
Skift til rød og fortsæt i retstrik
4-16:   Strik ret (20)
17:   2 ret sm (10)
18:   2 ret sm (5)
Klip, luk de sidste 5 m og hæft.
Lav en kvast på huen ved at føre 4 tråde foldet hvidt garn på ca. 
10 cm gennem huens top. Enderne af garnet føres nu gennem den 
foldede del af garnet. Klip kvasten til efter ønske.
 

Halstørklæde
Slå 3 m på pind 4
Strik skiftevis 2 pinde rød og hvid i alt 16 gange
Klip og hæft
 

Forkortelser og symbolforklaring
m = maske
sm = sammen

Arme og ben
Sno 2 garntråde på 120 cm til snoningen har en passende fasthed. 
Fold det snoede garn på midten, så de 2 snor sig sammen. Lav nu 
en knude på den ca. 55 cm snor.
Sæt en 10 mm træperle på snoren ved knuden. Før snoren 
igennem kroppen i armhøjde. Sæt endnu en træperle på snoren 
og lav en knude. Armene skal ca. være 7 cm fra krop til knude på 
begge sider.
Gør det samme med benene. Benene skal være ca. 11 cm fra krop 
til knude.
 


