
 

Gratis hekleoppskrift på tøynisse

Last ned PDF her

Nissen hekles nedenfra og opp, og fylles med bamsefyll. Fargene kan variere etter ønske.
Oppskriften er skrevet ut fra en stripete drakt. Tøynissen er heklet av Infinity Hearts Rose 8/4, som
består av 100% bomull.
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Størrelse

Nissen måler ca. 8 cm, avhengig av heklefastheten din.

Materialer

Hårstrikk
Heklenål str 3,00 mm (avhengig av heklefastheten din, kan du velge en større eller mindre
nål)
Nål til å feste ender
Fyllvatt

Garnforbruk

Infinity Hearts Rose 8/4 i fargene:

Farge A: 24 bordeaux (ca. 10 gram) (luens farge og nisseklær)

Farge B: 241 petrolgrønn (ca. 5 gram) (striper) 

Farge C: 172 natur (kun en liten rest) (skjegg)

Farge D: 205 lys fersken, alternativt en annen hudfarge (kun en liten rest til to omganger)  

Forkortelser

Fm = Fastmaske

Økn = Økning

Fell = Felling

Km = Kjedemaske

Teknikkforklaring

Boblemaske:

En boblemaske hekles ved å lage 3 uferdige stavmasker i én maske. Legg garnet om nålen og stikk
ned i masken, legg garnet om nålen og trekk det med tilbake. Du har nå tre masker på nålen. legg
garnet om nålen og trekk gjennom de to første maskene på nålen, så du nå har 2 masker igjen på
nålen. Gjenta dette ytterligere to ganger i samme maske (på nissen), du har nå 5 masker på nålen.
Legg garnet om nålen og trekk gjennom alle 5. Sørg for at boblen ligger på yttersiden, så nesen på
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nissen sees. 

 



 

 

 



 

 

  

Fremgangsmåte

Start i farge A (rød)



 

1. omg: 6 fm i magisk ring (6)

2. omg: økn i alle masker (12)

3. omg: (1 fm, økn i neste maske) gjenta 6 ganger (18)

4. omg: (2 fm, økn i neste maske) gjenta 6 ganger (24)

5. omg: (3 fm, økn i neste maske) gjenta 6 ganger (30)

6. omg: (4 fm, økn i neste maske) gjenta 6 ganger (36)

7. omg: fm i alle masker (36)

Skift til farge B (grønn)

8. omg: (10 fm, 1 fell) gjenta 3 ganger (33)

Skift til farge A

9. omg: fm i alle masker (33)

Skift til farge B

10. omg: (9 fm, 1 fell) gjenta 3 ganger (30)

Skift til farge A

11. omg: fm i alle masker (30)

Skift til farge C (hvit)

12. omg: (8 fm, 1 fell) gjenta 3 ganger (27)

13. omg: fm i alle masker (27)

14. omg: (7 fm, 1 fell) gjenta 3 ganger (24)

Skift til farge D (lys fersken)

15. omg: 12 fm, 1 boblemaske, 11 fm (24)

16. omg: (6 fm, 1 fell) gjenta 3 ganger (21)



 

Skift til farge A

17. omg: fm i alle masker (21)

18. omg: (5 fm, 1 fell) gjenta 3 ganger (18)

19. omg: fm i alle masker (18)

Fyll vatt i nissen.

20. omg: (4 fm, 1 fell) gjenta 3 ganger (15)

21. omg: fm i alle masker (15)

22. omg: (3 fm, 1 fell) gjenta 3 ganger (12)

23. omg: fm i alle masker (12)

24. omg: (2 fm, 1 fell) gjenta 3 ganger (9)

25. omg: fm i alle masker (9)

Fyll nissen ferdig med fyllvatt.

26. omg: (1 fm, 1 fell) gjenta 3 ganger (6)

27. omg: 1 fell. La resten av maskene stå uheklede. Lag en km på tvers av åpningen, trekk snoren
halvt igjennom og bind knute (dette gir opphengsnoren). 

Designet av: krea_lea (Lea Hansen)
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