Vill du hjälpa ett
nyføtt barn genam
att sticka?

Alla nyfödda barn
behöver värme för att
överleva.
Strikk for livet är en Norsk
organisation som samlar in
stickade kuvöser till nyfödda
barn i Tanzania.
Alla nyfödda barn, särskilt för
tidigt födda, har nedsatt förmåga
att reglera kroppstemperaturen
och blir fort kalla. För att
förebygga sjukdom och dödsfall
på grund av nedkylning,
erbjuder Strikk for livet stickade
kuvöser till de små. En stickad
kuvös består av en mössa, ett par
sockor, en tröja och en filt,
stickat i mjuk babyull.

Enkelt, men livsviktigt!
Tio gånger så många barn föds
för tidigt i utvecklingsländer
som i industriländer.
Spädbarnsdödligheten är stor
bland annat på grund av brist på
enkla, kostnadseffektiva åtgärder
som till exempel värma kläder.

Vi behöver din hjälp
att sticka!

Tack för at du hjälper
ett litet barn till en tryggare
start på livet!

Strikk for livet
Postboks 2004 Grünerløkka
0505 Oslo
NORGE
Direktleverans: Ullevål sjukhus, i
receptionen vid huvudingången.
Kirkeveien 166, Oslo.
Vi behöver ekonomiskt stöd för
att bedriva vårt arbete. Bidrag tas
emot med stor tacksamhet på
kontonummer 1503 31 86808.

Följ Strikk for livet på
facebook, instagram och blogg

www.strikkforlivet.no
Kontakta oss via e-post

post@strikkforlivet.no
Org.nr. 999 138 217

Sticka ett kuvös-set

Mössa

Storlekar: för tidigt född (nyfödd)
Garn: Babyull, eller annat ullgarn till baby.
Stickstorlek: 3.5-4 mm, sockor 3 mm
(stora stickor för luftigt
och töjbart resultat).

Tröja
Lägg löst upp 42 (54) maskor (m).
Sticka ribbstickning med två räta (rm)
och två aviga (am) tills arbetet
mäter 16(20) cm.
Lägg upp 16 (26) m i varje sida till ärm.
Sticka 6 (8) cm till, maska löst av de 30
(36) mittersta m till halsöppning, och sticka
varvet ut. Vänd och sticka tillbaka, lägg löst
upp 30 (36) nya m till halsöppning bak.
Sticka varvet ut. Du har nu börjat sticka på
bakstycket. Sticka 6 (8) cm till.
Maska löst av 16 (26) m på varje sida.
Sticka vidare 16 (20) cm och maska av löst.
Sy ihop sidorna för hand.

Filt
Lägg upp 3 m och öka 1 m i båda sidor på
varannat varv. Kom ihåg kant-mNär arbetet mäter ca 55 (65) cm, det vill
säga när filtens sidor mäter ca 80 (90) cm,
maskar du av 1 m i båda sidor på vartannat
varv tills du har 3 m igen. Maska av dessa
m och fäst tråden.
Sticka gärna filtar efter andra mönster.
Vi vill gärna ha filtar som är ca 80-90 cm
eller större.

Sockor
Lägg löst upp 32 (40) m. Sticka resår 2 rm, 2 am
tills arbetet mäter 1.5 (2) cm.
Därefter stickas det ett varv där mönstret
förskjuts 1 m till vänster såhär:
av 2 rm, 2 am blir det 1 am, 2 rm, 1 am.
*sticka 3 varv med rm över rm, och am över am.
Förskjut mönstret 1 m till vänster.*
Upprepa från * till * tills arbetet mäter
ca 15 (17) cm.
Minskning: Sticka alla am 2 och 2 tillsammans.
Sticka 2 varv med rm över rm och am över am.
Därefter stickas alla rm 2 och 2 tillsammans.
Sticka 2 varv med rm över rm och am över am,
och sticka därefter alla maskor 2 och 2
tillsammans. Klipp av tråden, trä den genom de
resterande maskorna och fäst tråden.
Du kan eventuellt minska på varje varv istället
för att minska på vartannat varv. Detta för att
sockorna inte ska bli för spetsiga. Sockorna kan
eventuellt stickas fram och tillbaka, och därefter
sys samman. Minska som ovan.

Lägg upp 80 (88) m fördelat på 4 stickor.
Sticka ribbstickning med 2 rm och 2 am,
40 (50) varv.
Minskning:
Varv 1: *2 rm, 2 am, 2 rm, 2 am
tillsammans* upprepa varvet ut – 70 (77)m
Varv 2: *2 rm, 2 am, 2 rm, 1 am*
Varv 3: *2 rm, 2 am, 1 rm, 2 am
tillsammans* upprepa varvet ut – 60 (66)m
Varv 4: *2 rm, 2 am, 1 rm, 1 am*
Varv 5: *2 rm, 2 am, 2 am tillsammans*
upprepa varvet ut – 50 (55) m
Varv 6: *2 rm, 3 am*
Varv 7: *2 rm, 1 am, 2 am tillsammans*
upprepa varvet ut – 40 (44) m
Varv 8: *2 rm, 2 am*
Varv 9: *2 rm tillsammans, 2 am
tillsammans* upprepa varvet ut – 20 (22)m
Varv 10: *1 rm, 1 am*
Varv 11: *2 rm tillsammans* - 10 (11) m
Klipp tråden och trä den genom resterande
m. Fäst tråden. Mössan kan eventuellt
stickas fram och tillbaka, och därefter sys
ihop. Minska som ovan.

Fäst plaggen i varandra.
Tusen tack för ditt bidrag!
Strikk for livet
Postboks 2004 Grünerløkka
0505 Oslo
NORGE

