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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN

NORDAVIND 100 % superwash ull, 50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER

Høyde ca 25 cm 

GARNFORBRUK

Farge 1 1 nøste

Farge 2 1 nøste

Farge 3 1 nøste 

Farge 4 1 nøste 

Farge 5 1 nøste 

FARGER

Farge 1 Rød 107

Farge 2 Beige 120 

Farge 3 Svart 101 

Farge 4 Grå melert 103

Farge 5 Hvit 104

TILBEHØR

Fyllvatt

Ev pynteknapper til genser

PINNEFORSLAG

Strømpep nr 3,5

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

  Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.

Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 

skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

NISSE

Begynn med det ene benet.

Legg opp 24 m med farge 1 på p nr 3,5.

1.- 2. omgang: Strikk glattstrikk rundt.

3. omgang: Strikk 1 r, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over, 

18 r, 2 r sammen, 1 r.

4. omgang: Strikk 1 r, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over, 

16 r, 2 r sammen, 1 r.

5. omgang: Strikk 1 r, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over, 

14 r, 2 r sammen, 1 r = 18 m.

6.- 23. omgang: Strikk glattstrikk.

Legg arbeidet til side, og strikk et ben til på samme måte.

KROPP & HODE

Bruk farge 1 og p nr 3,5.

Sett det ene benet på p, legg opp 2 m, sett det andre benet 

på p, legg opp 2 m = 40 m

(pass på at «tærne» peker samme vei).

Strikk 15 omganger rundt i glattstrikk. Skift til farge 2. 

Strikk 15 omganger. 

På neste omgang felles 4 m jevnt fordelt = 36 m.

Strikk 19 omganger glattstrikk. På neste omgang felles det 

slik: Strikk *4 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen 

= 30 m.

Strikk 1 omgang uten felling.

Fortsett å felle på hver 2. omgang, men med 1 m mindre 

mellom fellingene for hver gang, til det gjenstår 8 m.

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m, og stram tråden godt.

ARM

Legg opp 16 m med farge 2 på p nr 3,5.

Strikk 26 omganger glattstrikk rundt. På neste omgang 

strikkes 2 r sammen ut omgangen = 8 m.

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m, og stram tråden godt.

NESE

Legg opp 5 m med farge 2 på p nr 3,5.

Strikk 4 omganger glattstrikk rundt. 

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m, og stram tråden godt.

MONTERING 

Sy sammen oppleggskanten i bena. Ha fyllvatt i ben, kropp 

og hode. Bind en tråd med farge 2 rundt «halsen», for å skille 

hode og kropp.

Ha fyll i armene, og bind en tråd med farge 2 rundt 

«hånden».

Sy armene flatt til kroppen.

Sy til nesen, samtidig som trådendene stoppes inn som fyll.

Brodèr på munnen med kontursting i farge 1 (del tråden). 

Brodèr på øyne med farge 2, og fransk knute.

Sy fast langt eller kort hår, på toppen av hodet, 

med ønsket farge.

NISSELUE

Legg opp 40 m med farge 1 på p nr 3,5. Strikk 5 omganger 

vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Strikk 20 omganger glattstrikk. Fell til luetopp slik:
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1. felling: Strikk *3 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut 

omgangen.

Strikk 6 omganger uten felling.

2. felling: Strikk *2 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut 

omgangen.

Strikk 4 omganger uten felling.

3. felling: Strikk *1 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut 

omgangen.

Strikk 2 omganger uten felling.

4. felling: Strikk 2 r sammen ut omgangen.

Strikk 1 omgang uten felling.

Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom de resterende m.

Lag en liten rund dusk, og sy til i toppen av luen.

GENSER

Strikkes ensfarget, med striper, eller lus i ønsket farge.

Bakstykket: Legg opp 24 m på p nr 3,5, og strikk 4 p 

vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr.

Strikk videre i glattstrikk til arbeidet måler 9 cm. Fell av 6 m i 

hver side til skulder = 12 m. 

Strikk 3 p vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av med r og vr m.

Forstykket: Legg opp og strikk som bakstykket.

Ermer: Legg opp 20 m på p nr 3,5, og strikk 3 p vrangbord 

fram og tilbake med 1 r, 1 vr.

Strikk videre i glattstrikk til arbeidet måler 6 cm. Fell av.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene, og sy i ermene. 

Sy side- og ermesømmene.

SKJERF

Legg opp 11 m med farge 1, eller ønsket farge, og strikk 

35 cm vrangbordstrikk fram og tilbake med 1 r, 1 vr.

Fell av med r og vr m.

Klipp 2 tråder til hver frynse, ca 15 cm lange. Legg trådene 

dobbelt, bruk en heklenål til å trekke midten av trådene 

gjennom m i nederste kant, slik at det dannes en løkke. 

Trekk trådene igjennom løkken, og stram til. Se illustrasjon.

Fest frynsene med ca 0,5-1 cm mellomrom. 

Syes som en linje med ett langt sting
fremover og ett kort sting bakover.

KONTURSTING

Stikk nålen opp der knutestinget skal være.
Snurr tråden rundt nålen tre eller fire ganger og hold

tråden til underlaget, samtidig som nålen stikkes
gjennom arbeid nær det første stinget.

FRANSKE KNUTER FRYNSER



Vi er stolte over å kunne dele vår myke kolleksjon med deilige nøster i moderne og fine farger.
Med flere ulike garntyper, i nøye utvalgte blends, gir vi alle strikkere mulighet til å velge det garnet som passer dem.

 
Garnet er produsert av merkevarehuset House of Yarn, som er Nordens største leverandør av kvalitetsgarn.
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