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Materialer

Mål

Strikkefasthed
. 

Forkortelser

Særlige teknikker
Tubestrik: 

Peruvian Highland Wool fra Filcolana:
5 (5) g  farve 219 (antrazit)
10 (10) g farve 101 (råhvid)
25 (20) g farve 225 (mørkerød)
5 (10) g farve 254 (koral)
Kun lang nisse: 20 g farve 945 (lysegrå)
Strømpepinde 4 mm. En maskeholder eller en stor 
sikkerhedsnål til de hvilende m.

Længde (fra fod til hånd):
Kort nisse: ca 58 cm (Lang nisse: ca. 105 cm.)

22 p i tubestrik på pind 4 mm = 10 cm

p = pind(e)
m = maske(r)
r = ret

Nisserne er strikket i tubestrik – uden 
brug af vrangmasker! Strik på to strømpepinde og 
*strik ret. Efter hver pind skubbes maskerne til den 

Nissen her kan pynte som en kravlenisse eller 
hænges på juletræet. Bemærk at nissehuen 
er strikket med en åbning, så der kan 
trækkes noget igennem og den derved kan 
den nemt hænges op. Prøv også at trække 
nissens arm eller ben igennem huen, så kan 
den også bruges rundt om halsen til både at 
varme og pynte.

Opskrift: Stine Gudmand-Høyer

Snorrenisser

Filcolanawww.filcolana.dk



Filcolanawww.filcolana.dk

Side 2

modsatte ende af pinden. Arbejdet skal ikke vendes, 
men i stedet byttes om på pindene så de skifter 
hånd. Derved bliver det, der før var den sidste 
maske på pinden, nu til den første. Garnet føres bag 
om arbejdet og frem til første maske*. Gentag fra * 
til *.

Bryd garnet ca 15 cm fra arbejdet. Træk 
herefter enden gennem alle maskerne og stram til. 
Derved får arbejdet en afrund kant. 

Strik først begge ben (A) begynd med fødderne. 
Saml herefter maskerne fra benene på én pind. Strik 
videre hen over alle maskerne og fortsæt med skød, 
mave, bælte og bryst (B). Del maskerne og strik en 
arm ud fra af hver af de to halvdele (C). Strik 
hovedet for sig selv og sy det bagefter på kroppen 
mellem armene. Hoved består af hue samt ansigt og 
skæg (D). Strik kvasten som en del af huen på den 
lange nisse og monter den korte med en kvast (E). 

Slå 5 (5) m op med farve 219 (antrazit) og strik 
tubestrik. Strik i alt 10 (15) p. Bryd garnet og skift 
til farve 101 (råhvid). Strik 2 (4) p. Bryd garnet. 
Kort nisse: Skift til farve 225 (mørkerød). Lang 
nisse: Skift til farve 954 (lysegrå). Strik 50 (105) p. 
Første ben er strikket. Bryd garnet, lad arbejdet 
hvile og strik et ben magen til.

Saml de to ben på én pind. Fortsæt med samme 
farve som benene og strik over alle 10 m. Strik 5 (8) 
p. Bryd garnet. Skift til farve 219 (antrazit) og strik 
4 (4) p. Bryd garnet, og skift til farve 225 
(mørkerød). Strik 12 (24) p. 

Del de 10 m fra kroppen i to halvdele. Strik 5 
masker og lad de øvrige m hvile. Fortsæt med farve 
225 (mørkerød). Strik 38 (60) p. Bryd garnet og 
skift til farve 101 (råhvid). Strik 2 (4) p. Bryd garnet 
og skift til farve 254 (coral). Strik 8 (10) p. Luk af 
og bryd garnet. Strik en arm magen til over de 5 
hvilende m. 

Hue til lang nisse: Slå 8 m op med farve 101 
(råhvid) og strik tubestrik. Strik 4 p. Skift til farve 
225 (mørkerød). Strik 12 p. Fortsæt med farve 101 
(råhvid). Strik 4 p. Fortsæt med farve 225 
(mørkerød). Strik 12 p. Bryd garnet og fortsæt med 
farve 101 (råhvid). Strik i alt 2 p. Skift til farve 254 
(coral). Tag 1 m ud i begyndelsen og i slutningen af 
første pind, så er der i alt 10 m. Strik i alt 5 p. Bryd 
garnet og fortsæt med farve 101 (råhvid). På 
efterfølgende pind tages 1 m ind i begyndelsen og i 
slutningen af pinden, så er der i alt 8 m. Strik i alt 
13 p. Luk af og bryd garnet. Sy maskesting som 
ansigt – 2 sting til øjne – brug farve 219 (antrazit) 

Aflukning: 

Arbejdsgang

Nissekrop – ben (A)

Nissekrop – Skød, bælte, mave og bryst (B)

Nissekrop – arme (C)

Nissehoved – lang nisse (D)

og 1 sting til mund – brug farve 225 (mørkerød).

Slå 7 m op med farve 101 (råhvid) og strik tubestrik. 
Strik 2 p. Skift til farve 225 (mørkerød). Strik 24 p. 
Bryd garnet og fortsæt med farve 101 (råhvid). Strik 
1 p. Skift til farve 254 (coral). Tag 1 m ud i 
begyndelsen og i slutningen af første pind, så er der i 
alt 9 m. Strik 5 p. Bryd garnet og fortsæt med farve 
101 (råhvid). På den efterfølgende pind tages 1 m ind 
i begyndelsen og i slutningen af pinden, så er der i alt 
7 m. Strik i alt 11 p. Luk af og bryd garnet. Sy 
maskesting som ansigt – 2 sting til øjne – brug farve 
219 (antrazit) og 1 sting til mund – brug farve 225 
(mørkerød).

Knap 30 cm garn i farve 101 (råhvid) vikles 6-7 
gange rundt om et par fingre (=beviklinger). Før en 
garnrest i samme farve gennem beviklingerne og bind 
en knude. Klip igennem alle beviklingerne i den 
modsatte ende af knuden. Bindes en knude mere 
rundt om alle beviklingerne så kvasten holdes samlet. 
Sy kvasten fast i toppen af huen.

Læg nissen på bordet med benene ned af og armene 
ud fra kroppen. Placer ansigtet øverst på kroppen så 
skæget går ned over brystet. Sy krop og ansigt 
sammen fra bagsiden. 
Find midten af huen og fold den dobbelt. Sy bagsiden 
af huen fast til bagsiden af hovedet. Undlad at sy 
huen sammen i siderne, da åbningen i huen bruges 
hvis nissen skal hænge.

Hæft alle ender til sidst.

Nissehoved – kort nisse (D)

Kvast til nissehue – kort nisse (E)

Montering

Snorrenisser


	Page 1
	Page 2

