
Strikk til Haydom 
 

Bli med på strikkedugnad! 
  

21. oktober reiser kateket Ingfrid Time Nærland til Tanzania med Kirkens 

Nødhjelp.  Dei skal blant anna innom Haydom sjukehus.  Her har dei behov for strikk 

til dei minste og mest skjøre nyfødde.  Blant anna det dei kallar for 

"strikkekuvøser".  Har du lyst å væra med på strikkedugnad til Haydom kan du finna 

fram pinner og garn, strikka og levera på kyrkjekontoret innan 16. oktober.  Det vil 

og vera mogleg å levera på gudstenestene i Bryne kyrkje fram til same dato.  Bruk 

oppskriftene under her: 

Oppskrift	strikkekuvøse	 

Garn: Babyull. Pinne: 3,5 eller 4. 

Legg opp 42 masker. 

Strikk to rette og to vrange til arbeidet måler 16 cm. 

Legg opp 16 m i hver side til arm. 

Strikk 6 cm videre, fell de 30 midterste maskene. 

Legg opp 30 nye masker på neste pinne. 

Strikk 6 cm tilbake. 

Fell 16 m på hver side. 

Strikk videre 16 cm rygg. 

Sy i sammen sidene for hånd, og prematurgenseren er ferdig! 

Oppskrift	lue	1 

Garn: Babyull. Pinne: 3,5 eller 4. 

Legg opp på pinne nr. 2 ½ - 3: 64m. Strikk rillestrikk fram og tilbake 3 cm. Fortsett 

rundt med glattstrikk. Når luen måler 8 cm, begynner fellingen. 

Strikk 6 m rett, 2 rett sammen omg. rundt. Strikk 3 omg. uten fellinger. På neste 

omg. strikkes 5m rett, 2 rett sammen.  2 omg. uten felling. 

Fell videre på samme måte annen hver omg., det blir 1m mindre mellom fellingene 



for hver gang. Når det står igjen 8m, trekkes tråden gjennom maskene og festes 

godt.  

Sy sammen rillekanten. 

Oppskrift	lue	2 

Garn: Babyull. Pinne: 3,5 eller 4. 

Legg opp på pinne nr. 2 (64) 80 (96)m. Strikk rettstrikk (riller) fram og tilbake (3)3(3 ½) 

cm. 

Skift til pinne nr. 2 ½. Fortsett rundt med glattstrikk. Når luen måler (8)9(10)cm, beg. 

fellingene i toppen: Strikk (6)8(10)r, 2r sammen omg.rundt. Strikk 3 omg. uten felling. 

På neste omg. strikkes (5)7(9)r, 2r sammen. Strikk 2 omg. uten felling. 

Fell videre på samme måte annenhver omg. , det blir 1m mindre mellom fellingene 

for hver gang. Når det står igjen 8m, trekkes tråden gjennom maskene og festes 

godt. 

Sy sammen rillekanten. 

Oppskrift	sokker 

Garn: Babyull. Pinne: 3,5 eller 4. 

Tube sokker, gode sokker som passer de fleste og sitter godt på foten. 

Vrangbord: *2 rett, 2vrang*, gjenta fra * til * 

Legg opp 32m på strømpepinne 2 ½. Strikk vrangbord 1,5cm. Deretter strikkes det 1 

omg. der vrangborden 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 vr.borden 1m til venstre*, gjenta 

fra * til * til arb. Måler ca.15 cm. 

Nå strikkes 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 og trekk den gjennom de 

resterende maskene. 

*Her bruker jeg å felle på hver omgang i stedet for å strikke omganger mellom 

fellingene. Dette for at sokkene ikke skal bli for spisse. 

Bleiebukse 

Garn:  Lanolingarn 

Buksa er strikket på tvers. 

Str 12-24 mnd: 3-trådet lanolingarn på pinne nr 6 

Str 2-trådet lanolingarn på p nr 4 

Legg løst opp 40 m  



Strikk 22 p rett = 11 riller 

Fell av 5 m.  

Kile: 

*Strikk 5 m rett. Snu. Ta første maske løst av og strikk tilbake. 

Strikk 10 m rett. . Snu. Ta første maske løst av og strikk tilbake 

Strikk 15 m rett. . Snu. Ta første maske løst av og strikk tilbake 

Fortsett slik til pinnen er strikket ut. 

Strikk 2 pinner = 1 rille med alle masker. 

Strikk 30 m rett. Snu. Ta første maske løst av og strikk tilbake 

Strikk 25 m rett. Snu. Ta første maske løst av og strikk tilbake 

Fortsett slik (snu etter 20 – så 15, så 10 så 5m) og hver gang første maske løst av.* 

Legg opp 5 masker i slutten av siste pinne, og strikk det andre buksebenet fram og 

tilbake med 44 omganger = 22 riller. 

Fell av 5 m. 

Strikk en kile til (fra * til*) 

Legg opp 5 masker i slutten av siste pinne og strikk 22 p rett = 11 riller. 

Fell løst av. 

Sy buksa sammen i siden.  

Sy deretter sammen sømmen i skrittet – fra det ene benet, deretter kilen og så det 

andre benet. 
 


