


Børne Nissevanter i Bumbo Strømpegarn. 
  

Str. år: 3 – 5      

Fv.   ngl.: 
Fv.   ngl.: 
Fv.   ngl.: 

      

Pind: -      

Rundpind: -      

Strømpepind: 3      

Kvalitet: Bumbo Strømpegarn. 75 % Uld Superwash, 25 % Nylon. Ca. 210 m pr. 50 gram. 

Tilbehør: 4 små knapper til øjne. 

 
For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Bumbo pinde, der er 
det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 

 

 
 
Fremgangsmåde. 
1: Slå 40 masker op med rødt garn og strik 6 cm      
    rib (1 ret, 1 vrang) 
2: Skift til gråt garn og strik 4 cm glat. Strik en   
    anden farve garn over de sidste 6 masker på  
    1. pind (venstre vantes tommelfinger). Højre  
    vante er det de første 6 masker på 4. pind. 
3: Fortsæt nu i glatstrikning med gråt garn idet der  
    skal være en lang tråd bag på tommelfingeren.  
    Denne tråd skal senere hæftes i siderne på  
    tommelfingeren. 
4:Strik lige op til det grå stykke måler 9 cm, skift til  
    hvidt garn og strik indtagning således: 
    1.pind: Strik til der mangler 3 masker, tag 2  
    masker ret sammen og strik 1 ret. 
    2.pind: Strik 1 maske, strik 2 masker drejet ret  
    sammen, strik pinden ud. 
    3.pind: Strikkes som 1. pind. 
    4.pind: Strikkes som 2. pind. 
Lav indtagninger således på hver anden pind ind 
til der er 6 masker på pinden. 
Nu tages ind på hver omgang til der er 2 masker  
tilbage på hver pind. Bryd garnet og træk det 
gennem maskerne. 
 
 
 
 
 
 
 

Tommelfinger. 
1: Træk forsigtigt den ”anden farve garn” ud og  
    saml maskerne op. Strik 2 masker op i hver  
    side. 
2: Strik lige op til den ønskede længde og tag ind  
    således: 1 ret, 2 ret sammen omgangen ud. På  
    næste omgang strikkes maskerne sammen to  
    og to. Bryd garnet og træk tråden igennem. 
 
Nissehue. 
1: Saml 20 masker op tværs over vanten ved  
    tommelfingeren. 
2: Strik med rødt garn et glat stykke; husk at huen  
    skal vende op mod ribben. 
3: Strik indtagning i hver side på retpinden, når  
    der er 4 masker tilbage brydes garnet og tråden  
    trækkes igennem. 
 
Montering. 
Hæft alle ender, sy nissehuens top fast ved 
ribben. Lav en lille hvid kvast. 
Sy knapperne i som øjne, og sy en rød næse med 
maskesting. 

 

 

 

 

 

 

 

 


