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Doddlerier-Nisser sæt med 3 

Det skal du bruge: 

Hæklenål 3,5 mm 

Lamauld ½ Farve 6500(Lyse Brun)x1, 

Lamauld ½ Farve 6000(Hvid) x 1, 

Lamauld ½ Farve 6085(Mørke Brun) x 1, 

Lamauld ½ Farve 6061(Rød) x1. 

Lille stykke rødt og sort filt (til sko) 

Læder eller ruskind snor (til ben) ca 40 cm pr. nisse. 

Sort bomuldsgarn til at sy øjne med 

Pudefyld 

God idé at bruge en markør til omgangene. 

God fornøjelse ! 

 

Forkortelser: 

Lm = Luftmaske 

Mr = magisk ring 

Fm = fastmasker 
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Nissefar x1 (farve 6500): 
1. 6 fm i mr 

2. 2 fm i hver maske (12 masker) 

3. 1 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

4. 2 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

5. 3 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (30 masker) 

6. 4 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (36 masker) 

7. 5 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (42 masker) 

8. 8-13. 1 fm i hver maske hele vejen rundt 

14. 5 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt vejen rundt (36) 

15. 4 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt vejen rundt (30) 

16. 3 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt vejen rundt (24) 

17. 2 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt vejen rundt (18) 

18. Stoppes med pudefyld 

19. 1 fm, de næste 2 masker hækles sammen, fortsæt vejen rundt (12) 

20. 2 masker hækles sammen, fortsæt vejen rundt (6) 

21. 2 masker hækles sammen, fortsæt vejen rundt (3) 

Afslut og bryd garnet 

 

Nissehue til nissefar (farve 6061): 
1. 6 fm i mr 

2. 1 fm i hver maske hele vejen rundt   (6 masker) 

3. 2 fm i hver maske  (12 masker) 

4. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

5. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

6. 1 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

7. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (18 masker) 

8. 2 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

9. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (24 masker) 

10. 3 fm, 2fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (30 masker) 

11. 11. -13. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (30 masker) 

14. 4 fm, 2fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (36 masker) 

15. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (36 masker) 

16. Skift til farven råhvid og hækle 36 fm rundt (36 masker) 

17. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (36 masker) 

18. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (36 masker) 
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Afslut og lav en lang ende til at hæfte huen fast med. 

Hvid top på huen laves ved at klippe råhvidt garn i mindre stykker og hæftes fast på 

toppen af huen. 

 

 

Skæg til Nissefar (farve 6000) 

1. 11 Lm, vend 

2. 10 fm, vend 

3. 10 fm, vend, 

4. hækle 2 masker sammen, 6 fm, hækle 2 masker sammen, vend (8 masker) 

5. 8 fm, vend 

6. hækle 2 masker sammen, 4 fm, hækle 2 masker sammen, vend (6 masker) 

7. 6 fm, vend 

8. hækle 2 masker sammen, 2 fm, hækle 2 masker sammen, vend (4 masker) 

9. 4 fm, vend 

10. hækle 2 masker sammen, hækle 2 masker sammen, vend (2 masker) 

11. hækle de sidste 2 masker sammen og afslut. 

 

Nisser x2 (farve 6500): 
1. 6 fm i mr 

2. 2 fm i hver maske (12 masker) 

3. 1 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

4. 2 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

5. 3 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (30 masker) 

6. 4 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (36 masker) 

7. 7.-11. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (36 masker) 

12. 4 fm, de næste 2 masker hækles sammen, gentag hele vejen rundt (30 masker) 

13. 3 fm, de næste 2 masker hækles sammen, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

14. 2 fm, de næste 2 masker hækles sammen, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

15. Stoppes med pudefyld  

16. 1 fm, de næste 2 masker hækles sammen, gentag hele vejen rundt (12 masker) 

17. 2 masker hækles sammen, fortsæt vejen rundt (6) 

18. 2 masker hækles sammen, fortsæt vejen rundt (3) 

Afslut og bryd garnet. 
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Nissehuer (farve 6061) x2 
1. 6 fm i mr 

2. 1 fm i hver maske rundt (6 masker) 

3. 2 fm i hver maske rundt (12 masker) 

4. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

5. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

6. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

7. 1 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (18 masker) 

8. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (18 masker) 

9. 2 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (24 masker) 

10. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (24 masker) 

11. 3 fm, 2 fm i næste maske, gentag hele vejen rundt (30 masker) 

12. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (30 masker) 

13. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (30 masker) 

14. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (30 masker) 

15. 4 fm, 2 i næste maske, gentag hele vejen rundt (36 masker) 

16. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (36 masker) 

Afslut med lang ende til at sy huen fast med. 

 

Næser x3 (farve 6085) :  

1. 6 fm i mr 

2. 2 fm i hver maske (12 masker) 

3. 1 fm i hver maske hele vejen rundt (12 masker) 

4. de næste 2 masker hækles sammen, 4 fm, de næste 2 masker hækles sammen, 4 

fm (10 masker) 

Afslut med en lang ende til at sy næserne fast med 
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Montering: 

Huerne: 

De røde huer syes på de små nisser og den store hue med hvid kant syes på Nissefar, 

på spidsen af nissefar’s hue syes lidt råhvidt garn på.  

 

Næserne: 

Næserne syes på de små nisser, men husk at skægget på nissefar skal på inden du 

syer næsen på ham. 

 

Øjne: 

Brug sort bomuldsgarn til at sy øjne med. 

                                                                        

Ben til nisser: 

Snoren til benene monteres med en nål der har et stort nålehoved. 

Når snoren er på nisserne klippes der sko ud af filten. Lav et lille hul i filten så snoren 

kan trækkes igennem. Der afsluttes med en lille knude der holder på skoene. 

 

 

Opskriften og det færdige produkt må ikke benyttes til erhvervsmæssigt brug uden samtykke jf.  

lov om ophavsret. Men må gerne benyttes til privat brug. 
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Find mig her :  

Doodlerier.dk 

Etsy Shop :  https://www.etsy.com/dk-en/shop/Doodlerier 

Facebook : https://www.facebook.com/Doodlerier.dk/ 

Instagram : https://www.instagram.com/doodlerier.dk/ 

Pinterest : https://www.pinterest.dk/bruunflyvbjerg/doodlerierdk/ 
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