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Strikket nisse i akrylgarn  
med treperlehender og føtter

Julenisse strikket i Fantasia akrylgarn med nisselue, halstørkle og lange armer og ben. Der er brukt 
strømpepinne nr. 4. Hodet er et ferdiglaget stoffhode og de lange lemmene er garn- tråder med treperler for 

enden. Nissen er ca. 26 cm høy og ca. 5 cm bred.

Kropp
1:   Legg opp 6 m opp på pinne 4 og fordel på 3 

strømpepinner (6)
2:   Strikk rett, snu (12)
3:   Strikk rett, snu (24)
4-21:   Strikk rett
22:   2 rett sm (12)
Fyll kroppen med dukkefyll
23:   2 m rett sm (6)
Klipp garnet så det er en 15 cm. tråd.
Sy nissens hode fast i hullet på kroppen samtidig med at hullet 
lukkes.

Lue
1:   Legg opp 20 m  på pinne 4 og fordel på 4 

strømpepinner
2-4:   skiftevis 1 rett og 1 vrang (20)
Skift til rød og fortsett i rettstrikk
4-16:   strikk rett (20)
17:   2 rett sm (10)
18:   2 rett sm (5)
Klipp, lukk de siste 5 m fest
Lag pompom på luen ved å føre 4 tråder brettet hvitt garn på ca. 
10 cm gjennom luens to. Endene av garnet føres nå gjennom den 
brettede delen av garnet. Klipp pomponen etter ønske.
 

Halstørkle
Legg opp 3 m på pinne 4
Strikk annenhver omgang 2 pinner rødt og hvidt i alt 16 
ganger
Klipp og fest
 

Forkortelser og symbolforklaring
M = maske
Sm = sammen

Armer og ben
Vri 2 garntråder på 120 cm til vridningen har en passende fasthet. 
Brett det vridde  garnet på midten, så de 2 vrir seg sammen. Lag 
nå en knute på den ca. 55 cm snoren.
Sett en 10 mm treperle på snoren ved knuten. Før snoren gjennom 
kroppen i armhøyde. Sett endna en treperle på snoren og lag en 
knute. Armene skal ca. være 7 cm fra kropp til knute på begge 
sider.
Gjør det samme med benene. Benene skal være ca. 11 cm fra 
kropp til knute.
 


