Strikkeoppskrifter på
TINE-nissens genser og lue

Strikk TINEnissens genser
Har du sett den koselige TINE-nissen?
TINE-nissen er en ekte fjøsnisse, og en trivelig fyr med glimt i øyet
og et smil om munnen. Han er veldig opptatt av at de rundt ham skal
komme i god stemning. Derfor gjør han i blant noen små pek som
på magisk vis gjør at vi gleder oss til jul. Du vet at du ser TINE-nissen
når du ser genseren hans. Både den og lua er han veldig glad i, så
han har de på seg hele året. Og han deler gjerne strikkeoppskriften
med deg – kanskje du også får en ny favoritt?

TINE-nissens genser og lue
til hele familien
Vi har laget strikkeoppskrifter på TINE-nissens genser
og lue til barn, dame og herre. I fargene rødt, hvitt og blått
blir genseren helt lik TINE-nissen sin, men du kan velge
de fargene som passer deg. 
Og du, på tine.no finner du flere flotte mønstre.
Hva med et par gode votter med TINE-blomster på?

TINE-nissens genser
Damemodell m/raglanfelling

Størrelser: (XS) S (M) L (XL) XXL
Overvidde: (89) 96 (104) 111 (119) 126 cm
Hel lengde: ca. (57) 58 (59) 60 (61) 62 cm
Ermelengde: ca. 48 cm alle størrelser, eller
ønsket lengde
Garnforslag: SISU fra Sandnes Garn (80 %
ullgarn, 20 % nylon) 50 g = ca. 175 m
Fargeforslag og garnmengde (gram):
Rød 4219: (250) 250 (300) 350 (400) 450
Hvit 1001: (50) 50 (50) 100 (100) 100
Mørk blå 5937: (150) 150 (150) 200 (200) 200
Pinneforslag:
Rundpinner og strømpepinner nr. 2 ½ og 3.
Nummer på pinnene er kun et forslag. Strikker
du fastere enn oppgitt strikkefasthet, skift
til tykkere pinner. Strikker du løsere enn
oppgitt strikkefasthet, skift til tynnere pinner
Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk = 10 cm
BOLEN:
Legg opp (240) 260 (280) 300 (320) 340
masker med Rød på rundpinne nr. 2 ½. Sett
et merke i hver side med (119) 129 (139) 149
(159) 169 masker til bakstykke og (121) 131 (141)
151 (161) 171 masker til forstykke. Omgangen
begynner i høyre side, mellom slutten på
forstykket og begynnelsen på bakstykket.
Strikk rundt vrangbord med 1 rettmaske, 1
vrangmaske (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm. Skift til rundpinne nr. 3 og fortsett rundt med rettmasker
= glattstrikk, til arbeidet måler ca. 32 cm for
alle størrelser. Strikk rundt Mønster Dame,
se pil som viser hvor du skal begynne for
valgt størrelse. Strikk til du kommer til pil
på høyre side som viser hvor det skal felles
til ermehull. Fell av 5 masker på hver side
av hvert sidemerke = 10 masker felt i hver
side til ermehull = (109) 119 (129) 139 (149)
159 masker til bakstykke og (111) 121 (131) 141
(151) 161 masker til forstykke. Legg arbeidet
til side og strikk ermene.
ERMER:
Legg opp (54) 56 (58) 60 (62) 64 masker
med Rød på strømpepinner nr. 2 ½. Strikk
rundt vrangbord med 1 rettmaske, 1 vrangmaske (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm. Skift til strømpepinner nr. 3 og fortsett rundt med glattstrikk, samtidig som det økes 7 masker
jevnt fordelt på første omgang = (61) 63 (65)
67 (69) 71 masker. Strikk til arbeidet måler
ca. 6 cm for alle størrelser. Øk 1 maske i
begynnelsen og slutten av omgangen, med

2 masker mellom, ca. hver (3) 2 ½ (2 ½) 2 (2)
2 cm (14) 15 (16) 17 (18) 19 ganger = (89) 93
(97) 101 (105) 109 masker. Strikk til arbeidet
måler ca. 43 cm, eller ca. 5 cm fra hel lengde,
og strikk rundt Mønster Dame. Se pil som
viser midt på ermet og tell ut hvor du skal
begynne i mønsteret. Mønsteret vil ikke
stemme overens midt under ermet. De nye
maskene strikkes i mønster etterhvert som
de passer. Strikk til du kommer til pil i høyre
side som viser hvor det skal felles til ermehull. Fell av de 5 første og 5 siste maskene
på omgangen = 10 masker felt midt under
ermet til ermehull = (79) 83 (87) 91 (95) 99
masker igjen. Legg arbeidet til side og strikk
et erme til på samme måte.

begynnelse og klipp av tråden. Flytt
maskene fra høyre erme og høyre side av
forstykket over på venstre pinne uten å strikke
de. Herfra strikkes det videre fram og tilbake
i glattstrikk, første pinne er fra vrangsiden
ved venstre side av halsfellingen. Fell av 2
masker i begynnelsen av hver pinne i hver
side (1) 2 (3) 4 (5) 6 ganger, deretter felles
det 1 maske i begynnelsen av hver pinne i
hver side, samtidig som raglanfellingen fortsettes som før der det er mulig, 12 ganger til
= i alt (31) 33 (35) 37 (39) 41 raglanfellinger
over bakstykkets masker.
HALSKANT:
Skift til rundpinne nr. 2 ½ og fortsett med
Mørk blå. Strikk over de resterende maskene
samtidig som det strikkes opp masker langs
halsfellingen og reguler masketallet på
1. omgang til ca. (130) 134 (138) 142 (146)
150 m, masketallet må kunne deles på to.
Strikk rundt vrangbord med 1 rettmaske,
1 vrangmaske til halskanten måler ca. 7 cm.
Fell passe løst av med rett- og vrangmasker.
Brett halskanten dobbel mot vrangen, og sy
pent til på vrangen.

RAGLAN:
Sett alle delene inn på samme rundpinne
i denne rekkefølgen: Bakstykket, venstre
erme, forstykket og høyre erme = (378)
406 (434) 462 (490) 518 masker. Sett et
merke i hver sammenføyning. Omgangen
begynner mellom høyre erme og bakstykket.
Strikk ferdig Mønster Dame (mønsteret vil
ikke stemme overens i sammenføyningene),
samtidig som det felles til raglan slik: Strikk
2 masker rett sammen etter hvert merke
og 2 masker vridd rett sammen før hvert
merke = 8 masker felt på omgangen. Strikk
1 omgang uten å felle. (Etter mønsteret er
ferdig strikket, fortsettes det med Mørk blå.)
Fell som forklart på annenhver omgang
til det er felt (18) 20 (22) 24 (26) 28 ganger = (234) 246 (258) 270 (282) 294 masker
igjen. På neste omgang det felles til raglan,
skal det samtidig felles av til hals: Fell av de
midterste (21) 23 (25) 27 (29) 31 masker på
forstykket til halsen. Strikk til omgangens
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Sy sammen under ermene.
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TINE-nissens genser
Herremodell m/raglanfelling

Størrelser: (S) M (L) XL (XXL) XXXL

ca. hver (2) 2 (2) 1 ½ (1 ½) 1 ½ cm (20) 21 (23) midterste (23) 25 (27) 29 (31) 33 maskene
24 (26) 27 ganger = (113) 117 (121) 125 (129) på forstykket til halsen. Strikk til omgangens
Overvidde: (96) 104 (111) 119 (126) 133 cm
133 masker. Strikk til arbeidet måler ca. 50 begynnelse og klipp av tråden. Flytt
Hel lengde: ca. (68) 69 (70) 71 (72) 73 cm
cm, eller ca. 5 cm fra hel lengde, og strikk maskene fra høyre erme og høyre side
Ermelengde: ca. 55 cm alle størrelser, eller rundt Mønster Herre. Se pil som viser midt av forstykket over på venstre pinne uten å
ønsket lengde
på ermet og tell ut hvor du skal begynne strikke de. Herfra strikkes det videre fram og
i mønsteret. Mønsteret vil ikke stemme tilbake i glattstrikk, første pinne er fra vrangGarnforslag: SISU fra Sandnes Garn (80 % overens midt under ermet. De nye maskene siden ved venstre side av halsfellingen. Fell
ullgarn, 20 % nylon) 50 g = ca. 175 m
strikkes i mønster etterhvert som de passer. av 2 masker i begynnelsen av hver pinne i
Strikk til du kommer til pil i høyre side som hver side (1) 2 (3) 4 (5) 6 ganger, deretter felles
Fargeforslag og garnmengde (gram):
viser hvor det skal felles til ermehull. Fell av det 1 maske i begynnelsen av hver pinne i
Rød 4219: (250) 300 (350) 400 (450) 500
de 11 første og 11 siste masker på omgangen hver side, samtidig som raglanfellingen fortHvit 1001: (50) 50 (100) 100 (100) 100
= 22 masker felt midt under ermet til erme- settes som før der det er mulig 11 ganger til =
Mørk blå 5937: (150) 150 (200) 200 (200) 250 hull = (93) 97 (101) 105 (109) 113 masker igjen. i alt (31) 33 (35) 37 (39) 41 raglanfellinger over
Legg arbeidet til side og strikk et erme til på bakstykkets masker.
Pinneforslag:
samme måte.
Rundpinner og strømpepinner nr. 2 ½ og 3.
HALSKANT:
Nummer på pinnene er kun et forslag. Strikker RAGLAN:
Skift til rundpinne nr. 2 ½ og fortsett med
du fastere enn oppgitt strikkefasthet, skift Sett alle delene inn på samme rundpinne Mørk blå. Strikk over de resterende maskene
til tykkere pinner. Strikker du løsere enn i denne rekkefølgen: Bakstykket, venstre samtidig som det strikkes opp masker langs
oppgitt strikkefasthet, skift til tynnere pinner. erme, forstykket og høyre erme = (402) 430 halsfellingen og reguler masketallet på 1.
(458) 486 (514) 542 masker. Sett et merke i omgang til ca. (134) 138 (142) 146 (150) 154
Strikkefasthet:
hver sammenføyning. Omgangen begynner m, masketallet må kunne deles med 2. Strikk
27 masker glattstrikk = 10 cm
mellom høyre erme og bakstykket. Strikk rundt vrangbord med 1 rettmaske, 1 vrangferdig Mønster Herre (mønsteret vi ikke maske til halskanten måler ca. 7 cm. Fell
BOLEN:
stemme overens i sammenføyningene), passe løst av med rett- og vrangmasker.
Legg opp (260) 280 (300) 320 (340) 360 samtidig som det felles til raglan slik: Strikk Brett halskanten dobbel mot vrangen, og sy
masker med Rød på rundpinne nr. 2 ½. Sett 2 masker rett sammen etter hvert merke pent til på vrangen.
et merke i hver side med (129) 139 (149) 159 og 2 masker vridd rett sammen før hvert
(169) 179 masker til bakstykke og (131) 141 (151) merke = 8 masker felt på omgangen. Strikk MONTERING:
161 (171) 181 masker til forstykke. Omgangen 2 omganger uten å felle. (Etter mønsteret Sy sammen under ermene.
begynner i høyre side, mellom slutten på er ferdig strikket, fortsettes det med Mørk
forstykket og begynnelsen på bakstykket. blå.) Fell som forklart på hver 3. omgang 6
Strikk rundt vrangbord med 1 rettmaske, 1 ganger, deretter felles det hver 2. omgang
vrangmaske (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm. Skift til rund- til det er felt i alt (19) 21 (23) 25 (27) 29
pinne nr. 3 og fortsett rundt med rettmasker ganger = (250) 262 (274) 286 (298) 310 masker
= glattstrikk, til arbeidet måler ca. 41 cm for igjen. På neste omgang det felles til raglan,
alle størrelser. Strikk rundt Mønster Herre, se skal det samtidig felles av til hals: Fell av de
pil som viser hvor du skal begynne for valgt
størrelse. Strikk til du kommer til pil på høyre
side som viser hvor det skal felles til ermemidt foran
midt på ermet
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masker til forstykke. Legg arbeidet til side og
strikk ermene.
ERMER:
Legg opp (66) 68 (68) 70 (70) 72 masker
med Rød på strømpepinner nr. 2 ½. Strikk
rundt vrangbord med 1 rettmaske, 1 vrangmaske (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm. Skift til strømpepinner nr. 3 og fortsett rundt med glattstrikk,
samtidig som det økes 7 masker jevnt fordelt
på første omgang = (61) 63 (65) 67 (69) 71
masker. Strikk til arbeidet måler ca. 6 cm for
alle størrelser. Øk 1 maske i begynnelsen og
slutten av omgangen, med 2 masker mellom,
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TINE-nissens genser
Barnemodell m/raglanfelling

ERMER:
Legg opp (44) 46 (48) 50 (52) 54 masker
med Rød på strømpepinner nr. 2 ½. Strikk
rundt vrangbord med 1 rettmaske, 1 vrangmaske (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm. Skift til strømpepinner nr. 3 og fortsett rundt med glattstrikk,
samtidig som det økes 5 masker jevnt fordelt på første omgang = (49) 51 (53) 55 (57)
59 masker. Strikk til arbeidet måler ca. 5 cm
for alle størrelser. Øk 1 maske i begynnelsen
og slutten av omgangen, med 2 masker
mellom, ca. hver (2 ½) 2 (2) 2 (2) 2 cm (8) 10

felles til raglan, skal det samtidig felles av til
hals: Fell av de midterste (13) 13 (15) 17 (19)
21 masker på forstykket til halsen. Strikk til
omgangens begynnelse og klipp av tråden.
Flytt maskene fra høyre erme og høyre side
av forstykket over på venstre pinne uten å
strikke de. Herfra strikkes det videre fram og
tilbake i glattstrikk, første pinne er fra vrangsiden ved venstre side av halsfellingen. Fell
av 2 masker i begynnelsen av hver pinne i
hver side (1) 1 (1) 2 (2) 2 ganger, deretter felles
det 1 maske i begynnelsen av hver pinne i
hver side, samtidig som raglanfellingen fortsettes som før der det er mulig (7) 8 (9) 10
(12) 13 ganger til = i alt (21) 23 (25) 26 (29) 31
raglanfellinger over bakstykkets masker.
HALSKANT:
Skift til rundpinne nr. 2 ½ og fortsett med
Mørk blå. Strikk over de resterende maskene
samtidig som det strikkes opp masker
langs halsfellingen og reguler masketallet
på 1. omgang til ca. (106) 110 (114) 118 (122)
126 m, masketallet må kunne deles med 2.
Strikk rundt vrangbord med 1 rettmaske, 1
vrangmaske til halskanten måler ca. 6 cm.
Fell passe løst av med rett- og vrangmasker.
Brett halskanten dobbel mot vrangen, og sy
pent til på vrangen.
MONTERING:
Sy sammen under ermene.
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Fell til ermehull på denne omgangen

(12) 13 (14) 15 ganger = (65) 71 (77) 81 (85) 89
masker. Strikk til arbeidet måler ca. (22) 25
Overvidde: (59) 65 (71) 74 (81) 89 cm
(28) 30 (33) 35 cm, eller ca. (4) 4 (4) 5 (5) 5
Hel lengde: ca. (36) 40 (44) 48 (50) 52 cm
cm før hel lengde, og strikk rundt Mønster
Ermelengde: ca. (26) 29 (32) 35 (38) 40 cm, Små- eller Store Barn for valgt størrelse. Se
eller ønsket lengde
pil som viser midt på ermet og tell ut hvor du
skal begynne i mønsteret. Mønsteret vil ikke
Garnforslag: SISU fra Sandnes Garn (80 % stemme overens midt under ermet. De nye
ullgarn, 20 % nylon) 50 g = ca. 175 m
maskene strikkes i mønster etterhvert som
de passer. Strikk til du kommer til pil i høyre
Fargeforslag og garnmengde (gram):
side som viser hvor det skal felles til ermeRød 4219: (100) 150 (150) 200 (200) 250
hull. Fell av de (4) 4 (4) 5 (5) 5 første og (4)
Hvit 1001: (50) 50 (50) 50 (50) 50
4 (4) 5 (5) 5 siste masker på omgangen = (8)
Mørk blå 5937: (50) 50 (100) 100 (100) 150
8 (8) 10 (10) 10 masker felt midt under ermet
til ermehull = (57) 63 (69) 71 (75) 79 masker
Pinneforslag:
igjen. Legg arbeidet til side og strikk et erme
Rundpinner og strømpepinner nr. 2 ½ og 3. til på samme måte.
Nummer på pinnene er kun et forslag. Strikker
du fastere enn oppgitt strikkefasthet, skift til RAGLAN:
tykkere pinner. Strikker du løsere enn oppgitt Sett alle delene inn på samme rundpinne
strikkefasthet, skift til tynnere pinner.
i denne rekkefølgen: Bakstykket, venstre
erme, forstykket og høyre erme = (258) 286
Strikkefasthet:
(314) 322 (350) 378 masker. Sett et merke i
27 masker glattstrikk = 10 cm
hver sammenføyning. Omgangen begynner
mellom høyre erme og bakstykket. Strikk
BOLEN:
ferdig Mønster Små- eller Store Barn
Legg opp (160) 176 (192) 200 (220) 240 masker (mønsteret vi ikke stemme overens i sammenmed Rød på rundpinne nr. 2 ½. Sett et føyningene), samtidig som det felles til
merke i hver side med (79) 87 (95) 99 (109) 119 raglan slik: Strikk 2 masker rett sammen
masker til bakstykke og (81) 89 (97) 101 (111) etter hvert merke og 2 masker vridd rett
121 masker til forstykke. Omgangen begynner sammen før hvert merke = 8 masker felt på
i høyre side, mellom slutten på forstykke omgangen. Strikk 1 omgang uten å felle.
og begynnelsen på bakstykket. Strikk rundt (Etter mønsteret er ferdig strikket, fortsettes
vrangbord med 1 rettmaske, 1 vrangmaske det med Mørk blå.) Fell som forklart på
(3) 3 (3) 4 (4) 4 cm. Skift til rundpinne nr. 3 og annenhver omgang til det er felt (13) 14 (15)
fortsett rundt med rettmasker = glattstrikk, til 15 (16) 17 ganger = (154) 174 (194) 202 (222)
arbeidet måler ca. (17) 20 (23) 25 (27) 28 cm. 242 masker igjen. På neste omgang det
Strikk rundt Mønster Små- eller Store Barn
for valgt størrelse, og se pil som viser hvor
du skal begynne for valgt størrelse. Strikk til
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ermene.

Fell til ermehull på denne omgangen

Størrelser: (2) 4 (6) 8 (10) 12-13 år
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TINE-nissens lue
Barn-, dame- og herremodell

Størrelser: (2-4) 6-8 (10-12 år) Dame (Herre) Legg opp (118) 128 (136) 142 (148) masker
med Rød på rundpinne nr. 2 ½. Strikk rundt
Garnforslag: SISU fra Sandnes Garn (80 % vrangbord med 1 rettmaske, 1 vrangmaske
ullgarn, 20 % nylon) 50 g = ca. 175 m
(8) 8 (8) 10 (10) cm. Skift til rundpinne nr.
3 og fortsett rundt med rettmasker = glattFargeforslag og garnmengde:
strikk, til arbeidet måler ca. (20) 22 (24)
Rød 4219: (100) 100 (100) 100 (150) gram
26 (27) cm. Sett et merke i hver side med
(59) 64 (68) 71 (74) masker til hver del. Nå
Pinneforslag:
begynner fellingene slik: Strikk til det
Rundpinne og strømpepinner nr. 2 ½ og 3. gjenstår 2 masker før merke, strikk 2 masker
Nummer på pinnene er kun et forslag. rett sammen, 2 masker vridd rett sammen.
Strikker du fastere enn oppgitt strikke- Strikk videre til det gjenstår 2 m før neste
fasthet, skift til tykkere pinner. Strikker du merke og fell på samme måte = 4 masker
løsere enn oppgitt strikkefasthet, skift til felt på omgangen.
tynnere pinner.
Barn: Strikk 3 omganger uten å felle. Fell
Strikkefasthet:
som forklart hver 4. omgang til det gjenstår
(6) 4 (4) masker.
27 masker glattstrikk = 10 cm

Voksen: Strikk 2 omganger uten å felle. Fell
som forklart hver 3. omgang til det gjenstår
6 (4) masker.
Klipp av tråden og trekk den gjennom rest
maskene og fest godt. Brett vrangborden
dobbel mot utsiden.
Lag en dusk, og sy fast i enden på luen.

Oppskrift: Siv Kari Dyvik
TINE-nissen er tegnet av Arild Sæther
er et registrert varmerke for TINE SA

