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NORA  

Nora strikkes fra bena og oppover og alt strikkes sammen etter hvert og fylles underveis. På denne måten 

vokser Nora frem mellom hendene dine. 

Forklaringer: 

m = masker 

sm = sammen 

vr = vridd 

ggr = ganger 

 

Materiell: 

Garn til kroppen: 3-4 x 50 gr hudfarget/blek rosa PT Sumatra farge nr 3026 (Raumagarn) 

Garn til hår: 2 x 50 gr blågrått Duo, farge nr 5962 (Sandnes garn) – denne fargen har gått ut, ny info 

kommer 

Brodergarn til øyne, munn, nese: En «dukke» sort brodergarn 

Strømpepinner: 3 og 2,5 (Dette gir ganske fast strikk.) 

Heklenål (ører): 2,5 

Pinner alternativ: 3,5 eller 4 gir løsere strikk. Halsen strikkes uansett med pinne 2,5 for å få den så fast 

som mulig slik at den holder hodet. 

Fyllvatt: Hvit fyllvatt 140 gr fra Panduro 

Evt: stoff eller garn til klær. 

 

Ben 

Legg opp 6 masker fordelt på 3 pinner. Strikk sammen til ring, en runde. 

På 2. runde øk med 6 masker, dvs legg ut på hver maske = 12 masker. 

Strikk en runde uten øking. 

På neste runde økes med 8 masker jevnt fordelt til totalt 20 masker. Ta nå i bruk den 5. strømpepinnen og 

fordel maskene på 4 pinner = 5 m pr pinne. 

Strikk 18 runder, deretter begynner arbeidet med hælen: 

Sett 12 m på en pinne og strikk 4 pinner glattstrikk.  Start fra vrangen med vrangstrikk. Første maske tas løs 

av så lenge du strikker på to pinner. 

Så skal hælen lukkes: 

På 5. runde strikk til det står 3 masker igjen, snu, ta første maske løs av og strikk til det står 3 masker igjen. 

Snu 

Strikk til det står 1 masker igjen før der du snudde på forrige runde. Strikk denne siste m og neste m etter 

hullet vrang sammen. Snu. Strikk til det står 1 m igjen før der du snudde, strikk denne siste m og neste m 

etter hullet vridd sammen. Snu. 

Gjenta 2 ggr = 6 m igjen på pinnen. Fortsett nå fra retten, strikk de 6 m. Ta så opp 6 m langs kanten som 

oppsto da du strikket 4 p glattstrikk og strikk disse vridd. 

Strikk videre de 8 m på de to pinnene som danner vristen på foten. Plukk så opp 6 m som så strikkes vridd. 

Fordel de 6 m på hælpinnen på de to pinnene der de opp-plukkede maskene er = 9 m på hver av disse 

pinnene. Runden starter nå midt bak. 

Strikk en runde u felling. 

På neste runde strikker du 6 m, strikk 2 rett sammen og overfør 1 m til den neste "vrist-pinnen". Den har nå 

5 m. Strikk begge vristpinnene og strikk den første m fra siste pinne med opp- plukk. Strikk så 2 m vridd 

sammen og strikk de siste 6 m. 

Strikk en runde u felling. 

Strikk så til det står 2 m igjen på første pinne, strikk disse r sammen. Strikk to neste pinner. På siste p 

strikkes de to første vridd sammen, strikk pinnen ut. 

Strikk en lik runde til med felling. Nå skal det være 5 m på hver pinne. 

Fortsett med rundstrikk til benet måler 27 cm fra tåa. Sett maskene over på hjelpenål eller annet sett pinner. 

Strikk et ben til 
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Rumpe og kropp: 

Nå skal bena skal strikkes videre til kropp samt at det skal strikkes rumpe. Fordel maskene fra bena inn på 

3 pinner, pass på at helene peker rett bakover. Sett de 10 maskene som blir baksiden av lårene på hvert 

ben sammen på en pinne, resten fordeler du på 2 pinner. Disse to pinnene kaller jeg nå for-pinner en liten 

stund. Du starter med å føye bena sammen og begynner dermed på kroppen. 

Start å strikke bak, rett fra retten, de 10 første bakmaskene. Legg så opp 3 masker til skrittet og strikk så de 

neste 10. Gjør tilsvarende på maskene som skal danne forsiden på dukken, 10 masker fra for-pinne, legg 

opp 3 nye, 10 neste masker fra siste for-pinne. Du har nå strikket en runde. Sett inn merketråd i sidene. 

Strikk en runde glattstrikk til.  

Nå skal rumpen strikkes: Strikk de 4 første fra baksiden av benet over på den «for-pinnen» du sist strikket, 

ikke bruk hjelpepinnen. Strikk de neste 6 maskene på dette benet + de 3 nye maskene + 6 masker fra den 

neste benet over på hjelpepinnen, sett så de siste 4 maskene over på neste for-pinne. Du har nå 15 masker 

på en pinne, (rumpepinnen)  

Strikk rumpepinnen vrang over alle masker, øk en maske på denne pinnen. Første maske tas løst av på alle 

pinner så lenge du strikker glattstrikk på to pinner. Fortsett med glattstrikk 8 pinner til, totalt 10 pinner, siste 

pinne vrang fra vrangen. 

Nå skal rumpen lukkes:  

Fordel de 16 maskene på rumpepinnen på to pinner. Plukk opp 8 masker langs kantmasken på 

rumpelappen med en hjelpepinne. Strikk de 16 maskene på rumpepinnen rett, strikk maskene som er 

plukket opp langs kanten vridd på den første runden. Siste maske av de som er plukket opp strikkes 

sammen med 1. maske fra neste pinne, den ene for-pinnen. 

Strikk alle maskene på for-pinnene, bortsett fra siste maske. Plukk opp like mange masker langs kanten på 

rumpelappen som på andre siden. Strikk siste maske fra for-pinnene og første maske plukket opp vridd 

sammen, strikke resten av de som er plukket opp vridd. Du har nå strikket en runde. 

Strikk til siste maske av de første du plukket opp X strikk siste maske og 1. maske på neste pinne rett 

sammen, strikk til siste maske av forpinnene og strikk denne vridd sammen med første maske av de som er 

plukket opp X  

Fortsett fra X til X hver omgang i 6 omganger til, totalt 8 omganger med felling. Du har nå felt alle maskene 

som ble plukket opp og Nora skal ha fått en liten rumpe å sitte på. Det skal være 47 masker som du fordeler 

på 4 pinner. Strikk nå videre glattstrikk til koppen måler ca 18-20 cm fra skrittet. Pass på at sidemerkene 

følger oppover hele tiden, disse trenger du når du skal strikke kroppen sammen med armene. 

 

Armer: 

Start med 2 pinner og strikk glattstrikk. Legg opp 6 masker, strikk en pinne vrang. På neste pinne økes med 

4 masker til 10 masker, på neste øker du med 10 masker til totalt 20 masker. Ta i bruk to pinner til og lag 

ring. Strikk videre rundt ca 10 omganger og sy igjen nederst til en fin avrunding. Strikk videre til armen 

måler 24 cm. Fordel de 20 maskene på to pinner. 

Strikk en arm til på samme måte. 

Fyll nederste og marker evt for håndledd og noen fingrer om du ønsker. Hvis du markerer for fingre bør du 

tenke på hvordan de blir stående i fht toppen av armen som skal strikkes rett inn på kroppen.  

Fyll videre til 13 cm og sy for albueledd. Fyll videre helt opp til pinnene 

 

Sammenføying kropp og armer: 

Start å strikke fra ryggsiden. X Strikk til det er 4 masker igjen den siste ryggpinnen før sidemerket. Legg 

armen inntil kroppen og strikk de 10 maskene fra den armpinnen som er nærmest kroppen sammen med 

maskene på kroppen, de 4 siste fra ryggpinnen og de 6 første fra første for-pinne. Strikk omgangen videre 

til det er 6 masker igjen, legg den andre armen inntil og strikk maskene på armpinnnen nærmest kroppen 

sammen med maskene på kroppen, de siste 6 på for-pinnen og de første 4 fra første rygg-pinne.X Gjenta 

fra X til X men nå er det maskene på de siste armpinnene som skal strikkes sammen med maskene på 

kroppen.  

Strikk nå en runde til du kommer til det sidemerket du startet ved på ryggen, dette blir nå oppe på 

skulderen. 
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Skuldre over til hals: 

Fell til halsen ved å strikke sammen 2 og 2 masker rundt hele runden. Gjør det samme på neste rundt. Du 

har nå 26 – 28 masker som skal danne halsen. Bytt til pinne 2,5 – 3 og strikk hals, 12 rader 

Fyll nå resten av lille Nora så hun får myke ben, rumpe og overkropp. Vent med å fylle halsen. 

 

Hode: 

Utgangspunkt er 28 m hals. Start i den ene siden. X Strikk 2 m, øk i den siste m, strikk 1 rett og sett 

inn merketråd etter denne. Strikk 1 og øk i denne. Strikk 2 m, øk i den siste, strikk 1 m rett og sett inn 

merkestråd etter denne X Gjenta fra X til X. Når har du fire merketråder. 

Øk 1 maske på hver side av merketrådene/den rette masken i siden og de to bak, øk en maske på 

hver siden av «haken» (se bildet) Du øker da til sammen 14 m pr runde og det skal økes på hver 

runde i 4 runder. Du har nå 84 masker. Strikk rett glattstrikk ca. 24 runder 

Felling til hodet: 

1. Fell i siden av hodet. X Strikk 1 maske rett, de neste to sammen. Strikk til tre masker igjen før 

andre merketråd, strikk to sammen og 1 rett. Du feller altså 4 masker pr runde.  Neste runde 

strikkes uten felling X Gjenta fra X til X, annenhver runde med felling, annenhver uten. 

2. Etter 10 runder strikker du to masker sammen 5 masker innenfor begge fellingene i siden, dvs 

nærmere pannen og i bakhodet. Dette blir fire masker i tillegg til de som felles i siden. 

1. Strikk videre med felling i siden annenhver runde 3 ganger = seks runder. 

2. På neste runde strikkes to masker sammen to ganger 4 masker innenfor sidefellingene 

1. Strikk videre som 1. med felling i sidene annenhver runde 4 ganger til, totalt 8 runder med 

rundene uten felling.  

Du har nå 26 masker igjen, disse felles av. 

Det er lurt å dampe hodet før du fyller det så du få ut eventuelle «skrukker»/»bølger» som kanskje 

oppsto når du la ut alle maskene etter halsen. 

Nå kan du fylle Noras hals og hode. Stapp halsen godt så den blir så stiv som mulig, Noras hode blir 

stort og tungt med hår. Se til at formen på hodet blir fin og litt oval. Sy igjen Noras hode, sy i ytterste 

kanten av maskene slik at «sår-flatene» blir lukket ned i hodet. 

Nå er du klar til å lage ører. 

 

Ører: 

Ørene hekles på. De skal sitte omtrent fra midten av hodet og nedover mot halsen.  

Begynn nederst. Øret skal være 4-4,5 cm høyt, nederste ende er ca 3,5-4 cm fra der du la ut til hodet, 

øverst ende skal være ca midt på hodet.  

Første rad hekles kjedemasker, resten av radene hekles i fastmasker samt at du hekker 1 luftmaske 

når du snur.  

Hekle 10-11 kjedemasker i siden på hodet. Snu. Hekle 1 luftmaske og deretter fastmasker i alle 

kjedemaskene. Snu, 1 luftmaske, hopp over første fastmaske, hekle fastmasker i de neste maskene. 

Snu, 1 luftmaske, hopp over første maske og hekle videre fastmasker i resten av maskene bortsett fra 

den siste. Snu, 1 luftmaske, hopp over den første og fastmasker i resten. Snu, 1 luftmaske, hopp over 

første maske, kjedemaske i resten. Dette er siste omgang, klipp av tråden i en lengde så du får festet 

den, trekk den gjennom siste maske.   

Jeg festet tråden jeg klippet av gjennom å syd en gjennom noe av øret slik at jeg fikk tettet små hull og 

«hakk» som ble etter heklingen, øret fikk da en avrundet, fin form. 
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Håret: 

Før du fester på håret syr du lange sting bak i hodebunnen til Nora med samme garn som håret lages 

av. Stingene skal dekke hele bakhodet og opp til midt på toppen. Sy i 3-4 høyder slik at stingene ikke 

blir for høye, maks 2-3 cm høye.  

Fra midt på hodet og litt fremover mot ansiktet syr du tilsvarende lange sting i området fra øre til øre, 

ca 1 cm ut/ned i pannen. 

Så lages håret - du skal bruke det blåsvarte garnet og en heklenål på 3 mm. 

 

Klipp lengder av hårgarnet, ca 10 cm lange. De er for lange for Noras frisyre men det er enklere å 

jobbe med litt lengere tråder. Håret som helhet klippes til senere. 

Begynn nederst mot nakken. Ta en og en tråd, hårstrå, brett dobbelt, stikk heklenålen inn i en maske i 

hodebunnen, fest på tråden og trekk løkken gjennom, trekk denne ut samme vei som du stakk 

heklenålen inn. Trekk endene på hårstrået gjennom løkken og stram lett til.  

Fortsett langs hele nederst på bakhodet. Fortsett slik nå i «etasjer» oppover hodet, ikke for tett men 

likevel så det dekker. Hårstråene lages lengere og lengere for hver «etasje» oppover 

Når du kommer på toppen av hodet skal trådene være så lange at de ned forbi ørene. Fortsett å feste 

hår gjennom de stingene du sydde i pannen. 

Når du har festet nok/eller det meste av det du vil ha i pannen syr du noen av hårstråene ned i pannen 

slik at Nora får den skjeve luggen hun har på den ene siden. Prøv deg frem, mangler du hår fester du 

flere hårstrå. Se etter at du ikke får hull eller bare flekker. 

 

 

Ansiktet: 

Til ansiktet bruker du sort broderigarn og en god stoppenål med spiss. 

For å få ordentlig Nora-fjes er det viktig hvordan øyne, nese og munn plasseres i forhold til hverandre. 

Se nøye på tegningene, klikk ut øyne som du synes er like Nora sine, de er litt smalere nederst enn 

øverst. Plasser disse slik at midten på øyet ligger på linjen til midten av øret, det ene øret skal også 

stå litt mer skrått enn det andre. Den lille nesen skal også ligge på samme linje som miden øyne/øre. 

Klipp av en liten tråd som du legger på for å se markere hvor nesen skal være. 

Munnen skal ganske tett opp mot munnen, men vikene skal likevel være i nedkant av øynene.  

Prøv deg litt frem og når du har fått det uttrykket du ønsker markerer du med knappenåler. For øynene 

kan du sy en oval lik øyet som du etterpå fyller med sting. Øyet skal være helt tett. 

Munnen og nesen syr du med atterstring, munnen kan gjerne sys frem og tilbake slik at det fyller litt. 

Øyenbrynene plasseres ganske langt oppe i pannen, se på tegningen/bildet av Nora og prøv deg frem 

med små garnstumper. Vinkelen på brynet avgjør mye hvilket uttrykk Nora får. 

 

Når du er ferdig med ansiktet er det på tide å frisere Nora litt. Hun har ganske kort bob, se på bildene 

hvordan håret bør være, klipp litt og litt i stedet for å ta for mye i et jafs. 
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Tekst og bilde fra «Hvordan hekle fastmasker» er utviklet av Drops og hentet fra deres nettsider. 
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ULIKE HEKLEMASKER 
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