Oppskrifter til AMANDA-prosjektet
Det bes om at det leveres sett med lue, votter, sokker og
babyteppe. Alle plagg som skal til Nyfødtintensiven i
Drammen sykehus (NIF) skal strikkes i maskinvaskbar babyull og på pinner
størrelse 3 til 3½, avhengig av personlig strikkefasthet

Lue
Legg opp 68 m. Strikk 1 r og 1 vr. i 5-6 omganger til luen måler 10 cm. Fell så 2 m sammen,
2 rett omg.ut.
Deretter 1 omg.med 2 m sammen, 1 kast, 2 m sammen, 1 kast osv.
Strikk så 5 omg. 1 rett og 1 vrang, fell av.
Lag en tråd og trekk gjennom hullraden.

Babyteppe

Legg opp 129 m. Teppet skal bli ca. 40 cm bredt og 50 cm langt.

Sokker
Legg opp 28 m, 1 r og 1 vr.omg.ut i 14 – 15 omg.
Strikk glatt over 14 m 6 omg. Deretter 9 m 2 sammen, snu, strikk 5 m 2 sammen, snu.
Gjenta med 1 m til 6 m gjenstår på pinnen.
Plukk opp 7-8 m på hver side av glattstrikkingen. Strikk nå over alle masker, men fell på hver
side til 28 m er tilbake, strikk så 15 omg før felling.
Felling:
*2 m sammen 2 rett, 2 m sammen *omgang ut. 1 omg rett.
* 2 m sammen 1 rett 2 m sammen *omgang ut. 1 omg rett.
Så 2 m sammen rundt til 4 m er igjen. Trekk sammen og fest tråden.

Votter

Legg opp 28m strikk 1r, 1 vr omg.ut, strikk 10 omg. Øk så til 36 m jevnt rundt, strikk 18
omg.glattstrikk.
Felling: *2m vridd sammen, 14 m rett, 2 m sammen *gjenta 1 gang til
Fortsett dette hver omgang, men 2 m mindre for hver omgang.
Fortsett til 4 m er igjen, trekk tråden gjennom disse og fest den.
Innlevering til Hurum frivilligsentral, kulturkontoret, Nordre Sætrevei 4, Sætre. Du kan sende i posten eller
levere i kontortiden man-fre 8-15. Vi videreformidler plaggene til Danvik-Fjell frivilligsentral som vasker og
forbehandler tøyet før levering til sykehuset. Kun Danvik-Fjell frivlligsentral skal stå for innlevering til NIF.

