
ADVENTSPROJEKT 2019 – 4.del 

NISSEMAND 
   

NISSEMAND   

Færdig mål: 13 x 32 cm 
 

Materialer:  

• 10 x 10 cm stof til ansigt 

• 10 x 10 cm rødt stof til nissehue 

• 10 x 110 cm lyst stof til bund 

• 10 x 55 cm smalstribet stof til skjorte 

• 10 x 25 cm mønsterstribet stof til vest 

• 10 x 25 cm stof til bukser 

• 10 x 10 cm sort stof til livrem og sko 

• 15 x 110 cm rødt stof til kanter, bagside og 

ophængsstropper 

• 15 x 35 cm pladevat til mellemfoer 

• tre røde dukkeknapper til skjorteknapper 

• to røde hjerteknapper til montering, bredde 15 mm 

• lidt sort DMC-garn til øjne - franske knuder 

• lidt rødt DMC-garn til mund 

• lidt hvidt garn til dulle på nissehuen 

• evt. matchende quiltetråd 
 

STAMPSSYNING 

1. Tag en fotokopi af mønsteret og klip delene fra 

hinanden. 

2. Sy i nummerrækkefølgen med STAMPS-teknik.  

3. Felt 1 er ansigt.  

4. Felt 2 og 8 er nissehue. 

5. Felt 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 

29, 31, 34, 35, 38 og 39 er bundstof. 

6. Felt 10, 11, 17, 18, 22 og 23 er skjorte. 

7. Felt 12 og 13 er vest. 

8. Felt 26 og 27 er bukser. 

9. Felt 30 er livrem. 

10.Felt 32 og 36 er strømper. 

11. Felt 33 og 37 er sko. 

12.Delen med felt 1-6 er hovedstykket. 

13.Delen med felt 7-9 er huespidsstykket. 

14.Delen med felt 10 - 15 er veststykket. 

15.Delen med felt 16 - 20 er venstre arm. 

16.Delen med felt 21 - 25 er højre arm. 



17.Delen med felt 26 - 30 er buksestykket. 

18.Delen med felt 31 - 34 er venstre ben. 

19.Delen med felt 35 - 39 er højre ben. 

20.Klip stoffer i felternes størrelse med 10 mm sømrum tillagt. 

21.Sy og fold stofferne efter samme princip som forklaret til GRANTRÆET. 

22.Sy hoved og huespidsstykke sammen og stryg sømrummene fra hinanden. 

23.Sy vest og buksestykke sammen - stryg sømrummene fra hinanden. 

24.Sy herefter en arm på hver side og stryg sømrummene fra hinanden. 

25.Sy højre og venstre ben sammen og stryg sømrummene fra hinanden. 

26.Sy benene sammen med kroppen, så hele nissen er syet sammen. 

27.Stryg sømrummene fra hinanden. 

 

ØJNE OG MUND 

28.Brodér øjne med franske knuder og sy munden. 

 

MONTERING - sømrum beregnes til 7,5 mm 

29.Skær strimler af bundstoffet og sy dem omkring NISSEMANDEN, se strimlernes bredde 

på tegningen. 

30.Skær herefter strimler af kantstoffet og sy dem på som yderste kant, se bredden på 

tegningen. 

31.Sy og monter med bagside og stropper som forklaret til GRANTRÆET. 

32.Sy knapperne på skjorten, se foto. 

 

DULLE 

33.Lav en lille dulle eller kvast og sy den fast på huens spids. 

34. 
 

                                                                                                                                                  

            Mange hilsener fra                    

               pigerne i   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


