
 

 

ADVENTSPROJEKT 2019  - 1.del  
NISSEKONE 
 
Mønsterdelene er syet på fotokopier, men alternativt kan 
mønsterdelene tegnes op og syes på vlieseline. 
Bemærk, de syede dele bliver spejlvendt af det tegnede mønster. 
 
NISSEKONE 
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 mønsterstribet stof til bluse 
 10 x 25 cm smalstribet stof til forklæde 
 10 x 25 cm stof til bukser 
 10 x 10 cm sort stof til sko 
 15 x 110 cm rødt stof til kanter, bagside og ophængsstropper 
 15 x 35 cm pladevat til mellemfoer 
 en rød dukkeknap til pynt på bluse 
 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, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 31, 32, 

35 og 36 er bundstof. 
6. Felt 10, 11, 15, 16, 20 og 21 er bluse. 
7. Felt 24 er forklæde. 
8. Felt 25, 26 og 27 er nederdel. 
9. Felt 29 og 33 er strømper. 
10.Felt 30 og 34 er sko. 
11. Delen med felt 1-6 er hovedstykket. 
12.Delen med felt 7-9 er huespidsstykket. 
13.Delen med felt 10 - 13 er blusestykke. 
14.Delen med felt 14 - 18 er venstre arm. 
15.Delen med felt 19 - 23 er højre arm. 



 

 

16.Delen med felt 24 - 27 er forklædestykke. 
17.Delen med felt 29 - 31 er venstre ben. 
18.Delen med felt 32 - 36 er højre ben. 
19.Klip stofferne i felternes størrelse med 10 mm sømrum tillagt. Stofferne placeres på den 

blanke side og der syes sammen fra modsatte side - den side med stregerne på. 
20.Placer stof 1 på bagsiden, så felt 1 dækkes - stoffet skal vende retsiden opad. 
21.Placer stof 2 ovenpå - ret mod ret. 
22.Vend om og sy stykkerne sammen i stregen mellem felt 1 og 2. Begynd sømmen lidt før 

stregen og slut sømmen lidt efter stregen. Der syes med kort stinglængde. 
23.Vend om og fold stof 2 ud og fingerpres sømmen. 
24.Placer stof 3 oven på felt 2 - ret mod ret. 
25.Vend om og sy stykkerne sammen i stregen mellem felt 1 og 3. Begynd sømmen lidt før 

stregen og slut sømmen lidt efter stregen. 
26.Vend om og fold stof 3 ud og fingerpres sømmen. 
27.Placer stof 4 oven på felt 2+3 - ret mod ret. 
28.Vend om og sy stykkerne sammen i stregen mellem felt 2+3 og 4 osv. …..  
29.Forsæt med at sy felterne i nummerrækkefølgen 5 - 36 på samme måde til de enkelte 

dele. 
30.Stryg stykkerne og skær til langs yderste sømrumskant. 
31.Sy hoved og huespidsstykke sammen og stryg sømrummene fra hinanden. 
32.Sy bluse og nederdelstykke sammen - stryg sømrummene fra hinanden. 
33.Sy herefter en arm på hver side og stryg sømrummene fra hinanden. 
34.Sy højre og venstre ben sammen og stryg sømrummene fra hinanden. 
35.Sy benene sammen med kroppen, så hele nissen er syet sammen. 
36.Stryg sømrummene fra hinanden. 
37.Fjern papiret 
 
ØJNE OG MUND 
38.Brodér øjne med franske knuder og sy munden. 

 
MONTERING - sømrum beregnes til 7,5 mm 
1. Skær strimler af bundstoffet og sy dem omkring motivet, se strimlernes bredde på 

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

tegningen. 
3. Skær to stykker til bagside på 15 x 18 cm og sy dem sammen med 10 mm sømrum, så der er 

en åbning på midten. Stryg sømrummene fra hinanden. 
4. Bagsidestykket måler nu 15 x 34 cm. 
5. Læg for- og bagside sammen - ret mod ret - ovenpå pladevattet, patchworkstykkets 

bagsidestykket skal ligge øverst. 
6. Sy stykkerne sammen med 7,5 mm sømrum hele vejen rundt. 
7. Klip overflødigt pladevat og bagsidestof af. 
8. Klip et hul i pladevattet - lige over åbningen på bagsidestoffet. 
9. Vend retten ud igennem hullerne og glat hjørnerne pænt ud.  



 

 

10.Sy hullet på bagsidestoffet sammen og stryg stykket. 
11. Quilt evt. omkring motivet og sy knapper på blusen, se foto. 

 
 

DULLE 
12.Lav en lille dulle eller kvast og sy den fast på huens spids. 
 
STROPPER 
13.Skær to strimler på 5,5 x 12 cm af kantstoffet. 
14.Læg stykkerne sammen og sy sidesømmene med 7,5 mm sømrum. 
15.Pres sømrummene fra hinanden, så de ligger midt på stykket. 
16.Sy en søm over enderne. 
17.Spræt lidt af sidesømmen op og vend retten ud igennem hullet. 
18.Træk hjørnerne pænt ud og stryg stropperne.  
19.Sy hullerne på bagsiden sammen. 
20.Sy den ene af stoppernes ende fast på forsiden med en hjerteknap, se tegning. 
21.Fold herefter stropperne omkring det valgte ophæng og sy stropenderne fast på bagsiden. 

 
Så er første del af Adventsprojektet færdigt, og anden del kommer senest første søndag 
i advent 1.12.2019.  Vi tyvstarter lidt, men så er der jo en chance for at adventsprojektet 
bliver færdigt før jul – i år   
 

 
 
 
    Mange hilsener fra pigerne i 
 

 



 

 
 


