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Arwetta Classic fra Filcolana, ca. 25 g af hver af 
farverne: grå 954, mørk rød 140, pink 226 og lidt 
beige 971 (til ansigt og hænder)
Pinde 3 mm
Fyld: Forvaskede kluderester (fra f.eks. viskestykke, 
pudebetræk eller lign.) og lidt afklippede garnrester

Hel længe: ca. 43 cm

26 masker glatstrik på p 3 mm = 10 cm i bredden 
(men strikkefastheden er ikke så vigtig her!)

Der strikkes frem og tilbage i baner, som strikkes og 
sys sammen. Ved montering sys banerne sammen 
omkring fyldet.
Nisserne er næsten ens, men variationer i striber og 
næsens størrelse er i parentes.

: Slå 16 m op med mørk rød og strik frem og 
tilbage 26 p glat. Fortsæt med striber: skiftevis 2 p 
grå og 2 p pink, til der i alt er strikket 32 striber (= 
ca. 16 cm).

 

Materialer (til to dukker)

Mål

Strikkefasthed

Arbejdsgang

Nisse
Ben

Charmerende slaskedukkenisser til julelege og 
pynt. De kan hænge, ligge og sidde ved hjælp 
af ”knuder på benene. Og de er rigtig 
hyggelige at strikke!
Der er ingen løse dele, som børn kan komme 
til sluge. Fyldet er tyndt, forvasket 
bomuldslærred, så nisserne tåler maskinvask
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Lad maskerne hvile og strik det andet ben på samme 
måde.

 Strik nu benene sammen med grå (eller pink), 
idet der i starten af det første ben slås 2 m op. Strik 
det ene bens m, slå 3 m op mellem benene, strik det 
andet bens m og slå 2 nye m op (= 39 m).
Strik 15 p glat lige op. Tag derefter ind på følgende 
måde: 1 r, 2 r sm, 14 r, 2 r sm, 1 r, 2 drejet r sm, 14 
r, 2 dr r sm, 1 r (= 35 m).
Strik 13 p glat lige op. 

Krop:

Tag derefter ind på følgende 
måde: 1 r, 2 r sm, 12 r, 2 r sm, 1 r, 2 drejet r sm, 12 
r, 2 dr r sm, 1 r (= 31 m).
Strik 11 p glat lige op. Tag derefter ind på følgende 
måde: 1 r, 2 r sm, 10 r, 2 r sm, 1 r, 2 drejet r sm, 10 
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r, 2 dr r sm, 1 r (= 27 m).
Strik 3 p glat lige op. Tag derefter ind på følgende 
måde: 1 r, 2 r sm, 8 r, 2 r sm, 1 r, 2 drejet r sm, 8 r, 
2 dr r sm, 1 r (= 24 m).
Strik 4 p lige op og skift til beige garn og ansigt. 

 Strik 6 p glat lige op. På 7. pind med 
beige garn strikkes til den midterste maske, strik så 
næsen som en boble, således: Strik 4 (5) gange i 
samme maske (som skiftevis r og dr r). Vend og strik 
3 p glat over disse masker. Vend og strik m sammen 
igen: 1 (2) løst af, 3 r sm, træk den løse m over, 
forsæt i glat p ud. Strik yderligere 2 p glat og luk 
derefter for 3 masker i beg af de næste 6 pinde. Luk 
de resterende m af.

 Strik nu 1 maske op i hver aflukket m fra r-
siden med mørk rød og strik omvendt glat (= vr på r-
siden, r på vr-siden af arbejdet). Strik 10 p lige op og 
tag derefter ind til huens spids på retmaskesiden: *4 
r, 2 r sm*. Gentag fra * til * p ud. Strik 3 p omvendt 
glat.
Næste retmaskep: *3 r, 2 r sm*. Gentag fra * til * p 
ud.
Gentag indtag med færre masker mellem indtag på 
hver 4. pind til alle masker er strikket sammen. Bryd 
garnet og træk det gennem de sidste m.

 Slå 11 m op med beige garn og strik 20 pinde 
glat (= hånd). Skift til striber (som på benene, eller 
med mørk rød og pink rød) og strik lige op til der er 
16 striber i alt. Luk alle m af.

 Slå 9 m op og strik 10 p glat. Luk af.

Slå 8 m op med mørk rød eller pink og 
strik retstrik (riller) over alle p til arbejdet let strakt 
måler 28 cm. Luk af.

 Hæft ender på alle dele. Sy først 
fødderne og hænder sammen og slå en knude på 
dem, idet der strammes til, så det kun er det beige 
stykke (hænderne) og mørk røde (fødderne), der 
danner knude.

Klip kvadratiske stykker af tyndt, slidt bomuldsstof, så 
det passer til længden af bukseben og ærmer. Rul 
stoffet og læg det ind i de strikkede ben og arme og 
sy sammen fra r-siden, idet der sys hen over stoffet 
med en nål uden spids (undgå at stoffet sys med i 
sømmen).
Til kroppen rulles ligeledes et stykke stof, men dette 
klippes som en lang trekant, så kroppen bliver 
tykkest for neden. Der må gerne være et mellemrum 
mellem fyldet i ben og krop så dukken ”slasker” lidt).
Til hoved rulles lidt stoftrævler og der fyldes ud med 
garnrester, så hovedet bliver rundt.
Til huen bruges en lang trekant af stof. Sy også her 
sammen fra retsiden med en nå  uden spids.
Hvis der er opstået et lille hul ved strikning af 

Ansigt/hoved:

Hue:

Arme:

Lomme:

Tørklæde: 

Montering:

 

l

boblenæsen sys et par sting med beige garn.
Armene sys på ud for 3. indtagning før hovedet.
Sy lomme på den ene dukke. Bind et bælte af 3-4 
garnender om den anden, gerne lidt højt oppe på 
kroppen for at lave taljeret ”pigefacon”. Sy bæltet 
fast.
Bind halstørklæderne stramt om halsen på nissen og 
sy dem evt. fast.
Leg med en måde, nisserne kan sidde på!
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