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de aller 
min ste

D
e var noen små nurk, 
hennes egne bar ne barn, 
tvil lin ge ne Ni co lai An-

dre as og Os car Alex an der, da 
de ble født en drøy må ned for 
tid lig. Men de var fris ke og 
ras ke, to flot te gut ter som ikke 
be høv de hjelp av noe slag. 
 15 da ger gam le ble de skre vet 
ut fra sy ke hu set. 

Da var engasjementet for 
nyfødte, syke og for tidlig 
fødte barn forlengst tent hos 
bestemoren deres, Tove Fe vang 
(56). Hun hadde nemlig lest 
en ar tik kel om lil le Aman da, 
som ble født alvorlig syk. Da 
Amandas fa mi li e spur te hva 
de kun ne gjø re for henne, fikk 
de et klart svar på sy ke hu set: 
Strikk et tep pe til hen ne! Hun 
tren ger ett – og vi tren ger 
mange! 

Etter noen dager døde lille 
Amanda. Da for eld re ne senere 
kom til ba ke til sy ke hu set, 
had de de med seg et par sek-
ker ful le av tep per som fa mi lie 
og ven ner had de strik ket. Slik 
star tet Aman da pro sjek tet i 
2010. 

Ar tik ke len gjor de et dypt 
inn trykk på Tove. Hun ble 
så en ga sjert i sa ken at hun ble 

sty re for mann og på dri ver for 
Aman da pro sjek tet. Det tok 
ikke lang tid før To ve begynte 
å de sig ne tep per, luer og sok-
ker til de nyfødte. Tove job ber 
med hånd ar beid til dag lig som 
de sig ner, for fat ter og fri lans-
jour na list. Og hun har de sis te 
åre ne gitt ut 16 for skjel li ge 
hånd ar beids bø ker. 

– Kort tid et ter at jeg had de 
de sig net de små baby plag ge ne, 
fikk jeg vite at jeg skul le bli 
farmor, og da tvil lin ge ne ble 
født for tid lig, fikk jeg opp le ve 
hvor vik tige plag ge ne var.  

Tove opp da get fort at det 
var van ske lig å fin ne klær til 
de små tvil lin ge ne Ni co lai 
An dre as og Os car Alex an der, 
som ble flyt tet fra ett sy ke hus 
til et an net en uke et ter at de 
ble født. De måt te ha noe å ha 
på seg, og Tove kjør te fra den 
ene bu tik ken til den and re for 
å for sø ke å fin ne klær til dem. 
Hun kjøp te det min ste hun 
fant av bo dy er og spar ke buk ser, 
men det var ikke mye, og hun 
fant hel ler in gen ting på nettet 
om plagg i så små stør rel ser. 
Det vil le Tove gjø re noe med. 

På bor det hjem me hos Tove 
i As ker lig ger ør små, myke 

plagg på bor det, en hvit body 
med rosa kan ter, en knøtt li ten 
spar ke buk se og en lys tur kis 
om slags jak ke. Så smått – og så 
ny de lig! 

Ikke duk ke klær

 – Ja, smi ler Tove, det ser ut 
som duk ke tøy – men det er 
det ikke. Tid li ge re fikk for eld-
re til for tid lig fød te barn råd 
om å strik ke duk ke klær, men 
da tenkte man ikke på at små 
ba by er er vel dig tyn ne; de har 
ikke noe fett på krop pen. Jeg 
har hørt at fost re ofte er fer dig 
ut vik let et ter åtte må ne der; de 
sis te uke ne lig ger de bare og 
fe ter seg opp. Der for er det 
viktig med ull for å unn gå var-
me tap hos den ne ut sat te grup-
pen barn. 

Det var et ter at tvil lin ge ne 

kom til ver den, at hun fikk 
ide en til å lage en bok med 
opp skrif ter til plagg for de for 
tid lig fød te. 

Bo ken er delt i to, en del 
med opp skrif ter til det de små 
tren ger på sy ke hu set, og den 
and re de len om hva de tren ger 
når de kom mer hjem. Opp-
skrif te ne er ut vik let i nært 
sam ar beid med sy ke plei e re på 
Riks hos pi ta let, og alt er gjort 
med ut gangs punkt i det enk le 
fak tum at de små skal bru ke all 
sin ener gi på å vok se, ikke på 
å hol de varmen. Så len ge de er 
på sy ke hu set, tren ger de først 
og fremst tep per, luer og sok-
ker, men Tove har også de sig-
net en helt spe si ell ku vø se pose 
i sam ar beid med sy ke plei e re på 
Riks hos pi ta let. 

Tove sier at det er vik tig å 

Da Tove ble bes te mor til tvil lin ger som var født 
for tid lig, så hun på nært hold hva dis se små 
bar na trenger. Nå har hun la get strikkebok for 
prematurbarn.
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SMÅSTRIKK: Om slags - 
jak ker pas ser godt for de 
minste ba by ene; de trenger 
ikke trekkes over hodet.
DENNE OPPSKRIFTEN  

FINNER DU PÅ NESTE SIDE! 

SMÅTASSER: Da tvil lin ge ne Ni co lai An dre as 
og Os car Alex an der ble født en må ned for 
tid lig, for sto Tove vik tig he ten av å de sig ne 
klær til de al ler min ste ba by ene.  
I dag er gut te ne ire år.

Slik kan du bidra
 «Strikk til dei aller minste Nøstebarna» av Tove 
Fevang kom nylig ut på Det Norske Samlaget. 
Forlaget gir fem kroner pr. solgte bok til  
Amandaprosjektet. Det er et landsdekkende 
prosjekt som leverer strikkeplagg til for tidlig 
fødte barn på sykehus rundt om i hele landet. 
Amandaprosjektet har frivillige kontaktpersoner 
som tar imot plaggene. Se mer på nettsiden 
www.amandaprosjektet.no

V

Møte med  
men nes ker
Møte med  
men nes ker

ten ke på at plag ge ne til ny fød te 
ikke skal trek kes over ho det. 
Dess uten sit ter rib be strikk tett 
mot krop pen, sam ti dig som 
den er elastisk. En rib be strik ket 
lue, gjer ne med god opp brett, 
pas ser for eks em pel til man ge 
for skjel li ge hode stør rel ser. 

– Det har jeg også fått er fa-
re selv, et ter at tvil lin ge ne fikk 
en lil le bror født på ter min og 
som vei de 4,3 kg. Også han 
kan bru ke de plag ge ne som er 
strik ket på den ne må ten, for-
tel ler hun. 

Po pu læ re strik ke treff
I mel lom ti den har Aman da-
pro sjek tet gått sin gang, der 
iv ri ge da mer strik ker og le ve rer 
til sy ke hus der det trengs. 

 – Det er også blitt et fint 
fel les skap. Det sit ter man ge 

kvin ner rundt om kring, som 
fø ler at her kan de ut ret te noe, 
sier Tove. 

Aman da pro sjek tet er inne i 
sitt fjer de år med strik ke treff 
i Oslo hver 14. dag. Disse 
treffene har fått sin egen Face-
book-grup pe, og nå kommer 
15–20 hver enes te gang.

 – Vi tref fes på Re stau rant 
Egon i By por ten i Oslo, og dit 
kommer folk fra hele lan det.

Pro sjek tet gir tep per til alle 
barn som er inn om ny født-
inten si ven på sy ke hu se ne, og 
alle får dem til odel og eie. 
Riks hos pi ta let har 32 plasser på 
prematuravdelingen og trenger 
ca. 1000 tep per i året. 

To ves en ga sje ment er bare 
blitt ster ke re med åre ne. 

– Aman da pro sjek tet er blitt 
enda mer enn det å strik ke til 

for tid lig fød te barn, sier hun. 
Pro sjek tet be tyr også mye for 
man ge kvin ner som sy nes det 
er fint å føle at de gjør noe 
nyttig. Dess uten er strik king en 
dei lig av kob ling. 

– Set ter du deg ned med 
strik ke pin ne ne, glem mer du 

pro ble me ne rundt deg. Et ter 
ti mi nut ter er tan ke ne et helt 
an net sted. Hånd ar beid er 
rett og slett men tal te ra pi for 
mange, mye mer enn vi tror. 
Jeg vet jo selv hvil ken gle de jeg 
har hatt av det gjen nom hele 
li vet, og jeg vil gjer ne dele den 
gle den med fle re, smi ler Tove. 

Med Ni co lai An dre as og 
Os car Alex an der har det gått 
fint hele vei en – de er ak ti ve 
gut ter på fire år som ofte er 
sammen med bes te mor. 

Bla om!


