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Hæklet tomte-nisse - Den svenske skønne nisse. 

 

Med tilladelse fra Annika Abelt som har den svenske blog - Skapa och Inreda, har jeg fået lov at 
oversætte hendes skønne skønne nisser. 
Original opskriften kan du finde lige HER  

OBS. Omgangene i den originale opskrift starter med 2 lm, hvor der derefter hækles masker i 2.lm. 
Jeg har valgt at starte med en magisk ring i stedet for. 

Jeg har brugt: 

Hæklenål 2.5. Hækler du meget stramt kan du med fordel bruge nål 3. 

Rainbow cotton 8/4. Jeg har brugt farverne : Nude eller beige, mørk rød, lys grå og natur. Se alle 
farverne HER 

Piberenser. Jeg har dog valgt at bruge denne metalwire i stedet for. Køb den HER 

Tekstil lim. Jeg har brugt DENNE 

Sikkerhedsøjne, 6mm. Find dem HER 

Bamsefyld. Jeg bruger DETTE 

Plastgranulat, som du kan købe HER 

Evt. Filt til hjerterne eller sølv/guld garn til at pynte dem med. Jeg har brugt DETTE 

http://www.tantetråd.dk/
http://svartahusets.blogspot.dk/2016/12/virkad-tomtenisse-med-knorr.html
https://hobbii.dk/garn/hobbii-garn/rainbow-cotton-8-4?utm_medium=partner&utm_source=tante-traad&utm_campaign=tomtenisse&utm_content=rainbow-link&utm_term=tine
https://hobbii.dk/go-handmade-metalwire-5-meter-a-2mm?utm_medium=partner&utm_source=tante-traad&utm_campaign=tomtenisse&utm_content=wire-link&utm_term=tine
https://hobbii.dk/guterman-tekstillim-ht2?utm_medium=partner&utm_source=tante-traad&utm_campaign=tomtenisse&utm_content=tekstil-lim&utm_term=tine
https://hobbii.dk/tilbehor/sikkerhedsojne/sikkerhedsojne-6-mm-20-saet?utm_medium=partner&utm_source=tante-traad&utm_campaign=tomtenisse&utm_content=oejne-6mm&utm_term=tine
https://hobbii.dk/fyldevat-300g?utm_medium=partner&utm_source=tante-traad&utm_campaign=tomtenisse&utm_content=fyld&utm_term=tine
https://hobbii.dk/alle-produkter/plasthagl-5x5mm-1kg?sort=p.date_added&order=DESC&utm_medium=partner&utm_source=tante-traad&utm_campaign=tomtenisse&utm_content=plast-hagl&utm_term=tine
https://hobbii.dk/alle-produkter/nora-madeira?sort=p.date_added&order=DESC&utm_medium=partner&utm_source=tante-traad&utm_campaign=tomtenisse&utm_content=effekt-garn&utm_term=tine
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Nisserne bliver ca. 15-16 cm fra top til tå. 

  
Næse:  
- Med nude 
  

1. Lav en magisk ring. Hækl 6 fm i ringen. (6) 
2. Hækl "1fm, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt (9) 
3. Hækl fm rundt (9) 
4. Hækl 2 fm sammen omgangen rundt. Klip garnet men efterlad en lang snor til monteringen 

senere. 

Hovede og Krop: 

-Start med nude. 

1.  Lav 1 magisk ring. Hækl 6 fm i ringen(6) 
2. Hækl 2 fm i alle masker rundt. (12) 
3. Hækl "1fm, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (18) 
4. Hækl "1fm i de næste 2 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (24) 
5. Hækl "1fm i de næste 3 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (30) 
6. Hækl "1fm i de næste 4 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (36) 
7. Hækl fm i alle masker rundt (36) 
8. Hækl fm i alle masker rundt (36) 
9. Hækl fm i alle masker rundt (36) 
10. Hækl fm i alle masker rundt (36) 
11. Hækl fm i alle masker rundt (36) 
12. Hækl fm i alle masker rundt (36) 
13. Hækl fm i alle masker rundt (36) 
14. Skift til rød. Og hækl 1 fm i alle masker rundt (36) 
15. Hækl "1fm i de næste 5 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (42) 
16. - 28 Hækl i fm i alle masker rundt. (42) 

http://www.tantetråd.dk/
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Monter næsen og nissen øjne som på billedet herover.  Kom lidt fyld i hovedet. 

29. Hækl "1 fm i de næste 5m, 2 fm sm". Gentag "til" omgangen rundt. (36) 
30. Hækl "1 fm i de næste 4m, 2 fm sm". Gentag "til" omgangen rundt. (30) 
31. Hækl "1 fm i de næste 3m, 2 fm sm". Gentag "til" omgangen rundt. (24) 
32. Hækl "1 fm i de næste 2m, 2 fm sm". Gentag "til" omgangen rundt. (18) 

Klip garnet og hæft enden. 

Fyld noget mere fyld i, og kom derefter plastgranulat i, så den bliver fint tung i bunden. 

 

Bunden:  

Med rød 

1. Lav en magiskring, og hækl 6 fm i ringen. (6) 
2. Hækl 2 fm i alle masker rundt. (12) 
3. Hækl " 1 fm, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (18) 

Klip garnet og efterlad en lang tråd til monteringen. 

Sy bunden fast, klip og hæft enden. 

http://www.tantetråd.dk/
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Arme: - Lav 2 stk. 

Start med nude. 

1. Lav en magiskring, og hækl 6 fm ned i ringen (6) 
2. Hækl 2 fm i alle masker rundt. (12) 
3. Hækl "1 fm i de næste 5m, 2 fm i næste" Gentag "til" i alt 2 gange. (14) 
4. Skift til rød. Hækl 1 fm i alle masker rundt (14) 
5. Hækl 1 fm i alle masker rundt (14) 
6. Hækl 1 fm i alle masker rundt (14) 
7. Hækl "1fm i de næste 5m, 2 fm sm". Gentag "til" ialt 2 gange. (12) 
8. Hækl fm i alle masker rundt. (12) 
9. Hækl fm i alle masker rundt. (12) 
10. Hækl fm i alle masker rundt. (12) 
11. Hækl 2 fm sm omgangen rundt (6) 
12. Hækl 2 fm sm omgangen rundt (3) 

Klip garnet og efterlad en lang snor til monteringen. 

 

Sy armenen på nissen som på billedet herunder. 

http://www.tantetråd.dk/
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Huen:  

I den originale opskrift bruges en piberenser i spidsen af huen så den kan krølle. Jeg har valgt at 
bruge et stykke wire som også sagtens kan bruges. 

Med rød. 

1. Lav en magiskring og hækl 6 fm i ringen (6) Enden hives ud på retsiden, og skal bruges 
senere til at monterer kvasten. 

2. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (6) 
3. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (6) 
4. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (6) 
5. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (6) 
6. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (6) 
7. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (6) 
8. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (6) 
9. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (6) 
10. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (6) 
11. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (6) 
12. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (6) 
13. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (6) 
14. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (6) 
15. Hækl 1 fm i alle masker rundt. (6) 
16. Hækl "1 fm, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (9) 
17. Hækl "1 fm i de næste 2 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (12) 
18. Hækl "1 fm i de næste 3 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (15) 
19. Hækl "1 fm i de næste 4 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (18) 
20. Hækl "1 fm i de næste 5 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (21) 
21. Hækl "1 fm i de næste 6 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (24) 
22. Hækl "1 fm i de næste 7 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (27) 
23. Hækl "1 fm i de næste 8 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (30) 
24. Hækl "1 fm i de næste 9 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (33) 
25. Hækl "1 fm i de næste 10 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (36) 
26. Hækl "1 fm i de næste 11 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (39) 
27. Hækl "1 fm i de næste 12 m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt. (42) 
28. Hækl fm i alle masker rundt. (42) 
29. Hækl fm i alle masker rundt. (42) 
30. Hækl fm i alle masker rundt. (42) 

http://www.tantetråd.dk/
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31. Hækl fm i alle masker rundt. (42) 
32. Hækl fm i alle masker rundt. (42) 
33. Hækl fm i alle masker rundt. (42) 
34. Hækl "1 fm i de næste 4m, 2 fm i næste m". Gentag "til" omgangen rundt og hækl 1 fm i de 

sidste 2 masker. (50) 
35. Hækl fm i alle masker rundt. (50) 
36. Hækl fm i alle masker rundt. (50) 

Klip garnet og hæft enden. 

 

Lav en kvast med natur garn, og sy på spidsen af huen. Med natur garn broderes stjerner på huen. 

 

Kom metal wire i toppen af huen så den kan krølle. Med tekstil lim monteres huen på nissens 
hovede. 

Den kan også syes på. 

http://www.tantetråd.dk/
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Klip nogle små hjerter ud i filt, og lim dem på kroppen af nissen som på billedet herunder. 

Brug evt. lidt "kinderød" til nissens kinder og næse. 

 

 

 

Garnet og tilbehør til denne opskrift er sponsoreret af Hobbii.dk. 

 

 

http://www.tantetråd.dk/

