


Mål: Højde ca. 36 cm.
Materialer: Bumbo bomuld 3 ngl rød 244, 1 ngl beige 341, 1 
ngl grå 1442, 1 ngl sort 215, 1 ngl brun 1437,1 ngl hvid 201.
Fyld: Diolenvatfyld.
Hæklefasthed: 9 fm måler i bredden 4 cm.

Ben: (2 ens dele). Med sort garn hækles 32 lm. Vend på 
denne, og alle flg. rk med 1 lm. Hækl 1 fm i hver lm rk igen-
nem. Fortsæt i rk af fm og på 2., 3., 4., og 5. rk hækles indt. 
af 1 fm på begge sider af de midterste 4 fm (22 fm tilbage 
på rk). Hækl til der i alt er 10 rk fm. Skift til rødt garn og hækl 
skiftevis 2 rk rød og 2 rk hvid.  På 23 rk hækles udt. af 1 fm 
i beg. og slutn. af rk (24 fm). Når der er 26 rk med striber 
brydes garnet. Hækl den anden del.

Arme: (2 ens dele). Med gråt garn hækles 22 lm. Vend på 
denne, og hver flg. rk med 1 lm og hækl 1 fm i hver lm, fort-
sæt i rk af fm 5 rk grå, 2 rk hvid, 2 rk grå, 2 rk hvid, 7 rk grå 
og på sidste rk grå hækles indt. af 9 fm jævnt fordelt over rk 
(13 fm). Skift til beige og hækl 5 rk. På næste rk hækles indt. 
af 6 fm (7 fm). Bryd garnet. Hækl den anden del.

Krop: (2 ens dele). Med rødt garn hækles 23 lm. Vend på 
denne og hver flg. rk med 1 lm. Hækl 1 fm i hver lm på rk. 
Fortsæt med at hækle rk af fm. På 26. rk skiftes til gråt. Hækl 
6 rk grå, 2 rk hvid, 2 rk, grå, 2 rk hvid og 5 rk grå og bryd 
garnet. Hækl den anden del.

Hals og hoved: (2 ens dele). Med beige garn hækles 11 
fm i kroppens midterste 11 grå fm. Hækl i rk af fm, og på 3. 
rk tages 1 fm ud i beg. og slutn. af rk, og i midterste fm (14 
fm). På 5. rk tages 1 fm ud i beg. og slutn. af rk og på begge 
sider af de 4 midterste fm (18 f). På 15. rk tages 1 fm ind i 
beg. og slutn. af rk og på begge sider af de midterste 4 fm 
(14 fm). 17. rk som 15. rk (11 fm). På 19 rk tages 1 fm ind i 
beg. og slutn. af rk og de 2 midterste fm hækles sm (7 fm). 
På 20. rk indt. af 1 fm i beg. og slutn. af rk (5 fm) Bryd garnet. 
Hækl den anden del.

Halsmuffedisse: (2 ens). Med gråt garn hækles 25 lm, 
vend med 1 lm og hækl 1 fm i hver lm på rk. Vend med 1 lm 
og hækl 1 kædem i hver fm på rk. Bryd garnet.

Nissehue: (2 ens). Med rødt garn hækles 40 lm. Vend med 
1 lm og hækl 1 fm i hver lm på rk. Fortsæt i rk af fm. På 7. rk 
hækles indt. *6 fm, 2 fm sm* gentag fra * til * rk igennem (35 
fm). På 9. rk hækles indt. *5 fm, 2 fm sm* gentag fra * til * rk 
igennem (30 fm). Fortsæt med indt. 11., 13., 15., 17. og 19. 
rk og for hver rk med indt er der 1 fm mindre mellem indt. (5 
fm tilbage). Bryd garnet. Hækl 1 rk kædem i hver lm i lmrk 
på huens nederste kant.

Lommer: (4 ens dele). Hækl 7 lm, vend på denne og hver 
flg. rk med 1 lm. Hækl 5 rk. På næste rk hækles 1 kædem 
i hver lm. Bryd garnet. Hækl 1 rk kædem i lmrk i lommens 
nederste kant.

Nederdel: Med rødt garn hækles 62 lm. Vend med 1 lm og 
hækl 1 fm i hver lm rk igennem. Hækl i rk af fm. På 20. rk 
hækles indt. af 13 fm jævnt fordelt på rk (49 fm). Hækl 1 
hulrk på næste rk: *1 hstm, 1 lm, spring 1 fm over*, gentag 
fra * til * rk igennem og slut med 1 hstm. På næste rk hækles 
2 fm om hver lm og hstm springes over. Vend med 1 lm og 
hækl 1 kædem i hver fm rk igennem. Bryd garnet.

Bukser: (2 ens dele). Med rødt garn hækles 25 lm. Vend 
med 1 lm og hækl 1 fm i hver lm på rk. Fortsæt i rk af fm. På 
4., 8. og 12.rk tages 1 fm ud i beg. og slutn. af rk (31 fm). På 
18 rk tages til skridt 1 fm ind i beg. og slutn. af rk (29 fm). Når 
der er 34 rk fm i alt hækles på næste rk en hulrk: 2 lm, 1 hstm 
i 2. fm *spring 1 fm over, 1 lm, 1 hstm i næste fm* gentag 
fra * til * rk igennem. Hækl på næste rk 2 fm om hver lm og 
spring hstm over rk igennem. Hækl 1 rk kædem og luk af. 
Hækl en rk kædem i lmrk rl i buksebenenes nederste kant.

Lommer: (4 stk). Med rødt garn hækles 7 lm, vend med 1 lm 
og 1 fm i hver lm. Fortsæt med rk af fm til der er 5 rk. Hækl 1 
rk kædem og bryd garnet.

Halsmuffedisse: (2 ens). Med gråt garn hækles 25 lm, 
vend med 1 lm og hækl 1 fm i hver lm på rk. Vend med 1 lm 
og hækl 1 kædem i hver fm på rk. Bryd garnet.

Nissehuer: (2 ens). Med rødt garn hækles 40 lm. Vend med 
1 lm og hækl 1 fm i hver lm på rk. Fortsæt i rk af fm. På 7. rk 
hækles indt. *6 fm, 2 fm sm* gentag fra * til * rk igennem (35 
fm).  9. rk hækles * 5 fm, 2 fm sm * gentag fra * til * rk igen-
nem (30 fm). Fortsæt indt. på 11., 13. 15. 17.og 19. rk og for 
hver rk med indt. bliver der 1 fm mindre mellem indt. (5 fm 
tilbage). Bryd garnet. Hækl 1 rk kædem i lmrk.k.

Montering: Fold arme og ben, og sy dem sammen fra vran-
gen. Sy de 2 dele hoveder sammen, skulderpartiet og siden 
af kroppen, lad en åbning stå til arme. Fyld diolenvat i ho-
ved, ben og arme.  Sy armene på kroppen og fyld diolenvat 
i kroppen. Sy benene på kroppen. Sy bukserne og neder-
delen sammen og sy lommer på. Sno 2 snore til hulrk og 
træk snorene gennem hulrk. Sy mund med rødt og øjne med 
brunt. Læg halsmuffedissen om halsen og sy den sammen 
til en ring, der hæftes fast i sweaterens øverste rk fm. Med 
brunt garn klippes 24 tråde ca. 25 cm lange til pigens, og 
ca. 15 cm lange til drengens hår. Trådene sys fast på hove-
det med en række kædesting som en * midterskilning *. Flet 
pigens fletninger af 3 x 8 tråde tråde og saml fletningerne 
med en rød tråd garn i en sløjfe. Klip håret til. Med rødt garn 
sys 2 kvaster med diameter ca. 3 cm, som sys fast i huens 
top. Sy nissehuen sammen og sy den fast på hovedet.
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Hæklet nissepar 
100% BUMBO-bomuld


