– masker med mening

Diamantteppe

Diamantteppe til de aller,
aller minste og sarteste
Teppet er glattstrikket og strikkes
fra hjørne til hjørne nedenfra og
opp. Tanken er at glattstrikken skal
ligge inn mot barnet slik at det blir
minst mulig trykkmerker i huden.
Avfellingskanten/den øverste delen på
diamanten skal ligge mot hodeenden
av kuvøsen og de tre snippene brettes
over babyen med vrangsiden ut.

Utviklet etter ønske fra, og i nært samarbeid med:
Ansatte Nyfødtintensivavdelingen Ålesund sykehus.
Design: Line Auren Fet
Gjennomgang: Tove Fevang
Modellen strikket av: Monica Darre Hansen
Foto: Geir Arnesen
Størrelse: ca. 56 x 68 cm, bredde på det
bredeste og fra opplegg til toppen av teppet
(etter vask). Sykehuset fremhever at det er
en fordel at teppene har litt ulike størrelser.
De strikkes etter oppgitte tall for masker og
pinner og blir den størrelsen det blir. Teppet kan
strekkes ganske mye den ene eller andre veien
når de er våte, om de strekkes bør det være i
bredden.

Materialer:
Dette blir det første «plagget» til de sarteste
av de sarte med uferdig hud og lunger.
Erfaring viser at kabelspunnet garn er det
som avgir minst løse fibre og skal derfor
brukes her (dette er ikke for å stille urimelige
krav til kvalitet og pris men av respekt for
brukerens utfordringer).
TYNN MERINOULL og KlompeLOMPE tynn
merinoull fra Sandnes Garn (100 % merino)
50 g = ca. 175 m
DROPS Baby Merino fra Garnstudio,
superwash-behandlet extra fine merinoull
(100 % merino) 50 g = ca. 175 m
Farge og garnmengde: Valgfri men gjerne
lyse farger, dog ikke hvit (da det kan bli veldig
sterilt i og med dette brukes i kuvøse), 100 g
Nærmere opplysninger om garnene www.
sandnesgarn og www.garnstudio.com
Pinner: Rundpinne 60/80 cm nr. 4
Strikkefasthet: ca. 23 masker x 30 pinner på
pinner nr. 4 = 10 x 10 cm
Les igjennom hele oppskriften før du begynner
å strikke. Teppet strikkes frem og tilbake.
Fremgangsmåte:
Legg opp løst 25 masker på pinne nr. 4
(eller legg opp på pinne nr. 4,5 for å få
oppleggskanten løsere).
1. pinne: Strikk 25 masker rett.
2. pinne: Strikk 25 masker rett.
3. pinne: Strikk 25 masker rett.
4. pinne: Strikk 2 masker rett, 1 kast, 21
masker vrang, 1 kast, 2 masker rett.
5. pinne: Strikk 27 masker rett.
6. pinne: Strikk 2 masker rett, 1 kast, 23
masker vrang, 1 kast, 2 masker rett.
7. pinne: Strikk 29 masker rett.

8. pinne: Strikk 2 masker rett, 1 kast, 25
masker vrang, 1 kast, 2 masker rett.
9. pinne: Strikk 31 masker rett.
Fortsett å øke 2 masker mer for hver vrang
pinne til det 125 masker på pinnen, avslutt
med 1 pinne rett.
Videre strikkes et rett stykke uten økinger
eller fellinger slik:
1. pinne: Strikk 2 masker rett, 1 kast, 2
strikk masker vridd vrang sammen, strikk
alle masker vrangt til det gjenstår 4 masker,
avslutt med 2 masker vrang sammen, 1 kast,
2 masker rett.
2. pinne: Strikk alle masker rett. Gjenta disse
2 pinnene totalt 15 ganger.
Videre felles det slik:
1. pinne: Strikk 2 masker rett, 1 kast, 3
masker vridd vrang sammen, strikk alle
masker vrangt til det gjenstår 5 masker,
avslutt med 3 masker vrang sammen, 1 kast,
2 masker rett.
2. pinne: Strikk alle masker rett.
Gjenta disse 2 pinnene til det er 51 masker
igjen på pinnen.
Neste pinne: Strikk 2 rett, 2 rett sammen,
strikk rett til det gjenstår 4 masker, avslutt
med 2 masker vridd rett sammen, 2 masker rett.
Strikk 2 pinner, alle masker rett.
Fell av.
Montering: Fest alle løse tråder.
Vask: Teppet vaskes med parfymefritt
vaskemiddel og tørkes flatt på et rent
underlag, strekk det ut i bredden så det ikke
blir langt og smalt. Pakk teppet i en ren pose
som merkes Diamantteppe.

På www.amandaprosjektet.no finner du flere bilder av bruken for
Diamantteppet. Her finner du også flere oppskrifter bl.a. på tepper, luer,
spiralsokker, amandadragen og amandabamsen.
Tusen takk for at du bidrar!

FB-gruppe: Amanda-prosjektet
Vil du støtte oss: Vipps 12080 / konto DNB 1503.64.20763
For andre spørsmål eller media, kontakt oss på
e-post: tove@amandaprosjektet.no

