Trådnisse
Trådnisser har tradisjon langt tilbake i tid. Nissene ble lagd med ullgarn som man viklet
rundt fire fingre, og knyttet sammen til kropp med hode og armer.
Denne modellen er «modernisert» med bruk av trekule til hode, og nisselue i filt.

Dette trenger du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tykt ullgarn i fargene hvit, grå og rød
20 mm trekuler
Rød filt
Kartong til mal for kropp og lue
Rød tråd til oppheng
Rød og svart tusj / blyant
Saks og synål
Limpistol

Slik gjør du:
1. Tegn av sjablongen til lue, og klipp ut mal i papp. Til kropp og armer trenger du en mal som er 9 x 9 cm.
2. Begynn med å vikle garn til kroppen, 30 ganger rundt malen. (En gang er rundt foran og bak på malen.)
Ikke stram garnet rundt pappmalen, for det skal være lett å ta av etterpå!
3. Knytt rundt i toppen på kroppen, og ha litt lengde på tråden. Den skal gjennom kula senere.
4. Lag armer på samme måte som i punkt 2, men vikle kun 20 ganger rundt malen.
5. Knytt fast tråd i hver ende, gjerne med hjelp av en blyant inni, for å få riktig avstand.
6. Træ armene inn i kroppen der det er knute, og knytt tråd rundt magen for å få fasong.
7. Splitt kroppen i to deler, for å forme til beina, og knytt tråd på nederst.
8. Nå skal du træ tråden (Punkt 3) gjennom kula, stram, og lim den fast i toppen på kula.
9. Klipp ut lua i filt, og lim den på kula. Legg samtidig litt hår i luekanten. Dette er en vanskelig del av
prosessen, og det er godt med hjelp her!
10. Til slutt tegner du på ansikt, og syr fast tråd i toppen på lua, for oppheng.

Legg merke til at målene i nisselua er i cm, som du må bruke for at lua skal bli stor nok!
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