
 
 

Alle nyfødte barn 
trenger varme for å 

overleve. 

Strikk for livet er en organisasjon 
som samler inn strikkede kuvøser 

til nyfødte barn i Tanzania. 

Alle nyfødte barn, særlig 
premature, har nedsatt evne til å 
regulere kroppstemperaturen og 
blir fort kalde. For å forebygge 

sykdom og dødsfall på grunn av 
nedkjøling, tilbyr Strikk for livet 
strikkede kuvøser til de små.     

En strikket kuvøse består av en 
lue, et par sokker, en genser og et 

teppe, strikket i myk babyull.  

Enkelt, men livsviktig! 

    Ti ganger så mange barn fødes 
prematurt i utviklingsland som i 

industriland. 
Spedbarnsdødeligheten er stor 

blant annet på grunn av mangel 
på enkle, kostnadseffektive tiltak 

som for eksempel varme klær. 

Vi trenger din hjelp 
til å strikke! 

Strikk for livet        
Postboks 2004 Grünerløkka 

0505 Oslo. 

Direkte levering: Ullevål sykehus  
i resepsjonen ved hovedinngangen.           

Kirkeveien 166. 

Vil du hjelpe et 
nyfødt barn ved å 

strikke? 

 

 

 

 

Takk for at du hjelper              
et lite barn til en tryggere        

start på livet!   

 

Vi trenger økonomisk støtte for å 
drive vårt arbeid. Bidrag tas imot 
med stor takk på kontonummer 

1503 31 86808 

Følg Strikk for livet på  
facebook, instagram og blogg 

www.strikkforlivet.no 

Kontakt oss på e-post 
post@strikkforlivet.no 

Org.nr. 999 138 217 

 

 



 
 
  Strikk en kuvøse 

Størrelser: prematur (nyfødt).  
Garn: Babyull, eller annen ull til baby.                    

Pinnestørrelse 3,5 – 4, sokker 3 
(store pinner for luftig og tøyelig resultat). 

Tubesokker 
Legg løst opp 32 (40) m.                                       

Strikk vrangbord 2r, 2vr til arbeidet måler 1,5 (2) 
cm. Deretter strikkes det 1 omgang (omg) der 

mønsteret forskyves 1m til venstre slik:             
over 2r, 2vr blir det 1vr, 2r, 1vr.                       

*strikk 3 omg med r over r, og vr over vr.         
Forskyv mønsteret 1m til venstre*.                                   

Gjenta fra * til * til arb. måler ca.15 (17) cm. 

Felling: Strikk alle vrang-m 2 og 2 sammen.         
Strikk 2 omg med r over r og vr over vr. Deretter 
strikkes alle rett-m sammen 2 og 2. Strikk 2 omg 
med r over r og vr over vr, og strikk deretter alle 

sammen 2 og 2. Klipp tråden, trekk den gjennom 
de resterende m og fest. 

Du kan eventuelt felle på hver omg i stedet for å 
strikke omg mellom fellingene. Dette for at 

sokkene ikke skal bli for spisse.                       
Sokkene kan eventuelt strikkes frem og tilbake, og 

deretter sys sammen. Samme felling som over.                        

Genser 
Legg løst opp 42 (54) masker (m). 

Strikk ribbestrikk med to rette (r) og to 
vrange (vr) til arbeidet måler 16 (20) cm. 
Legg opp 16 (26) m i hver side til arm. 

Strikk 6 (8) cm videre, fell løst av de 30 (36) 
midterste m til halsåpning, og strikk ut 

pinnen. Snu og strikk tilbake, og legg løst 
opp 30 (36) nye m til halsåpning bak. Strikk 

ut pinnen. Du har nå begynt å strikke 
bakstykket. Strikk 6 (8) cm videre.            
Fell løst av 16 (26) m på hver side.                        

Strikk videre 16 (20) cm og fell løst av.                                 
Sy sammen sidene for hånd. 

Teppe 
Legg opp 3 m og øk 1 m i hver side på 
annenhver pinne. Husk kant-m. Når 

arbeidet måler ca 55 (65) cm, det vil si 
teppets sider måler ca 80 (90) cm, feller du  
1 m i hver side på annenhver pinne til du 

har 3 m igjen. Fell av disse m og fest tråden. 
 

Strikk gjerne tepper etter andre oppskrifter. 
Vi ønsker da tepper som er ca. 80 - 90 cm 

eller større. 

 

Lue 
Legg opp 80 (88) m fordelt på 4 pinner. 

Strikk ribbestrikk med 2 r og 2 vr,             
40 (50) omg. Felling: 

1. omg: *2r, 2vr, 2r, 2vr sammen* gjenta ut 
omg – 70 (77) m 

2. omg: *2r, 2vr, 2r, 1vr* 
3. omg: *2r, 2vr, 1r, 2vr sammen* gjenta ut 

omg – 60 (66) m 
4. omg: *2r, 2vr,1r,1vr* 

5. omg: *2r, 2vr, 2vr sammen* gjenta ut 
omg – 50 (55) m 
6. omg: *2r, 3vr* 

7. omg: *2r, 1vr, 2vr sammen* gjenta ut 
omg – 40 (44) m 
8. omg: *2r, 2vr* 

9. omg: *2r sammen, 2 vr sammen* gjenta 
ut omg – 20 (22) m 
10. omg: *1r, 1vr* 

11. omg: *2r sammen* – 10 (11) m 
 

Klipp tråden og trekk den gjennom m.  
Fest tråden. Luen kan eventuelt strikkes 
frem og tilbake, og deretter sys sammen.                         

Samme felling som over. 

Fest plaggene i hverandre.  

Tusen takk for ditt bidrag! 

 
Strikk for livet                                         

Postboks 2004 Grünerløkka                          
0505 Oslo 


