Vil du hjelpe et
nyfødt barn ved å strikke?

Alle nyfødte barn, særlig premature,
trenger varme for å overleve
Nyfødte har nedsatt evne til å regulere
kroppstemperaturen, og blir fort kalde. For å forebygge
sykdom og død grunnet nedkjøling, tilbyr Strikk for livet
strikkede kuvøser til de små.
Det er så enkelt, men likevel helt nødvendig!
Ti ganger så mange barn fødes prematurt i
utviklingsland, sammenlignet med i industriland.
Prematur fødsel er forbundet med høyere dødelighet.
Den høye dødeligheten blant nyfødte i land som Tanzania,
forklares blant annet med mangel på enkle og
kostnadseffektive tiltak, slik som varme klær. Ved å strikke
kan du innta en aktiv rolle i arbeidet med å redusere
spedbarnsdødeligheten i Tanzania.
En strikket kuvøse består av en lue, et par sokker,
en genser og et teppe.
Ettersom den strikkede kuvøsen skal ligge inntil sart babyhud anbefaler Strikk for livet at det benyttes myk babyull
som hverken klør eller loer.

Alle nyfødte barn, særlig premature, trenger varme
for å overleve.
Oppskrifter til strikket kuvøse finner du inne i brosjyren.
Du kan bidra med å strikke enkelte deler av kuvøsen, eller
en komplett kuvøse. Delene i en komplett strikket kuvøse
festes sammen. Send det du har strikket til
Strikk for livet
Postboks 2004 Grünerløkka
0505 Oslo
Du kan levere direkte enkelte steder i landet. Se
strikkforlivet.no for å finne ditt nærmeste leveringssted.

Strikk en kuvøse
STØRRELSER:
Prematur (nyfødt).
GARN:
400 gram (550 gram) Strikk for livet BabyUll, eller annen
babyull
PINNESTØRRELSE:
Pinne nr. 3,5 – 4. Pinne nr. 3 til sokker. (Tykkere pinner enn
normalt for å oppnå et luftig og tøyelig resultat).

Genser
Legg løst opp 42 (54) masker. Strikk vrangbordstrikk med
2 masker rett og 2 masker vrangt, til arbeidet måler 16 (20)
cm. Legg opp 16 (26) nye masker i hver side til ermene.
Strikk 6 (8) cm videre, fell løst av de 30 (36) midterste
maskene til halsåpning, og strikk ut pinnen. Snu, strikk
tilbake og legg løst opp 30 (36) nye masker til halsåpning
bak. Strikk ut pinnen.
Du har nå begynt å strikke bakstykket. Strikk 6 (8) cm
videre. Fell løst av 16 (26) masker i hver side. Strikk videre
16 (20) cm og fell løst av. Sy sammen i sidene og under
ermene med kastesting.

TIPS TIL OPPLEGG AV NYE MASKER TIL ERMENE:
Strikk 1 rettmaske, men la masken være på venstre pinne.
Løkken som danner ny maske settes på venstre pinne og
det er laget 1 ny maske. Fortsett slik til ønsket masketall.

Teppe
Legg opp 3 masker og strikk rett frem og tilbake i rillestrikk.
Øk 1 maske i begynnelsen på hver pinne (øk innenfor 1
maske) til arbeidet måler ca. 55 (65) cm (teppets sider
måler ca. 80 (90) cm). Fell videre i begynnelsen på hver
pinne ved å strikke 2 masker rett sammen til det er
3 masker igjen på pinnen. Fell av disse maskene og fest
tråden.
Strikk gjerne tepper etter andre oppskrifter. Vi ønsker da
tepper som er ca. 80 – 90 cm eller større.

Tubesokker
Legg løst opp 32 (40) masker jevnt fordelt på 4 pinner.
Strikk rundt i vrangbordstrikk med 2 masker rett og 2
masker vrang til arbeidet måler 1,5 (2) cm.

Deretter strikkes det etter diagrammet til arbeidet måler ca.
15 (17) cm. Fell til tærne ved å strikke alle vrangmaskene
sammen 2 og 2. Strikk 2 omganger vrangbordstrikk med 2
rett og 1 vrang. Deretter strikkes alle rettmaskene sammen
2 og 2. Strikk 2 omganger vrangbordstrikk med 1 rett og 1
vrang. Klipp av garnet, strikk 2 og 2 masker rett sammen,
samtidig som tråden trekkes gjennom maskene. Fest
tråden. Det kan eventuelt felles til tærne på hver omgang.
Dette for at sokkene ikke skal bli for spisse. Sokkene kan
eventuelt strikkes frem og tilbake og deretter sys sammen.
Samme felling som forklart over.

Lue
Legg opp 80 (88) masker jevnt fordelt på 4 pinner. Strikk
40 (50) omganger rundt i vrangbordstrikk med 2 rett og 2
vrang.
Fellinger:
1. omgang: Strikk *2 rett, 2 vrang, 2 rett, 2 masker vrangt
sammen* gjenta fra *-* ut omgangen = 70 (77) masker
2. omgang: Strikk *2 rett, 2 vrang, 2 rett, 1 vrang* gjenta
fra *-*
3. omgang: Strikk *2 rett, 2 vrang, 2 m rett sammen,
1 vrang* gjenta fra *-* ut omgangen = 60 (66) masker
4. omgang: Strikk *2 rett, 2 vrang, 1 rett, 1 vrang* gjenta
fra *-*
5. omgang: Strikk *2 rett, 2 vrang, 2 vrangt sammen*
gjenta fra *-*ut omg = 50 (55) masker
6. omgang: Strikk *2 rett, 3 vrang* gjenta fra *-*
7. omgang: Strikk *2 rett, 1 vrang, 2 vrangt sammen*
gjenta fra *-* ut omgangen = 40 (44) masker
8. omgang: Strikk*2 rett, 2 vrang* gjenta fra *-*

9. omgang: Strikk*2 rett sammen, 2 vrangt sammen*
gjenta fra *-* ut omg =20 (22) masker
10. omgang: Strikk *1 rett, 1 vrang* gjenta fra *-*
11. omgang: Strikk 2 og 2 masker rett sammen = 10 (11)
masker. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom maskene.
Fest tråden. Luen kan eventuelt strikkes frem og tilbake og
deretter sys sammen med kastesting. Samme felling som
forklart over.

Takk for at du strikker for nyfødte barn i Tanzania
I 2013 mottok Strikk for livet ca. 1,4 tonn strikkede kuvøser.
Kuvøsene er distribuert til 13 ulike sykehus i Tanzania, hvor
omlag 7.000 nyfødte har fått tildelt et kuvøsesett.
Organisasjonen Strikk for livet har takket være generøse
strikkere i hele landet hatt anledning til å utvide
virksomheten, og kan derfor i dag hjelpe stadig flere. Det
distribueres strikkede kuvøser til mange sykehus i Tanzania, et arbeid vi mener kan ha betydning for å redusere
spedbarnsdødeligheten i landet.
Bli med å hjelpe flere!
Strikk for livet er takknemlig for alle økonomiske bidrag.
Bruk kontonr. 1503 3186808 for å støtte vårt arbeid. Du kan
også støtte Strikk for livet ved å donere
SAS Eurobonus-poeng til organisasjonen, eller ved å velge
Strikk for livet som din grasrotmottaker i Grasrotandelen til
Norsk Tipping (org.nr 999 138 217).
Følg Strikk for livet på bloggen (www.strikkforlivet.no),
Instagram (@strikkforlivet #strikkforlivet) og Facebook
(www.facebook.com/StrikkForLivet)
Del gjerne dine strikkebilder og historier!
Takknemlig hilsen
Strikk for livet

