Opskrift på
strikket blæksprutte

Gi’r du en sprutte?
Vil du gøre en forskel og hjælpe en for tidlig født baby til at føle sig tryg
så grib strikkepindene. Fangarmene på sprutterne minder barnet om
tiden i livmoderen, hvor barnet lå og holdt fast i navlestrengen. Alle
sprutterne bli’r foræret til familier med for tidligt fødte børn på landets 17
neonatalafdelinger. Du kan selv vælge hvilken afdeling du vil donere til.
Find din sprutteambassadør på
www.spruttegruppen.dk
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Strikket sprutte
MATERIALER:
• 2 pinde nr. 2,5 (du kan også strikke frem og tilbage på en rundpind)
• 100% Bomuldsgarn – Enkelt tråd med cotton 8/4 .
• Fyld – Bamsevat eller andet fiberfyld f.eks. indmaden fra en monteringspude (kan købes billigt i JYSK eller
IKEA til ca.20 kr). (Skal kunne tåle at blive vasket ved 60 grader).
Det er altid en god idé at læse opskriften igennem inden arbejdet påbegyndes.
FORKORTELSER:
slå op: VIDEO
r = ret: VIDEO
2 r sm = 2 ret sammen (indtagning) : VIDEO
Udtagning = strik 2 masker i en maske: VIDEO
Slå nye masker op i kanten af arbejdet (til armene): VIDEO
En løs af = du tager masken over på højre pind uden at strikke den, HUSK stadig at tælle den med!
Luk af: VIDEO
INDEN DU BEGYNDER:
• Sprutten strikkes på den lange led med 2 pinde (eller frem og tilbage på rundpind) og syes sammen tilsidst.
• Alle masker strikkes ret.
• Teknikken der bruges er vendestrik (kaldes også “venderækker” eller “afkortede pinde”): Teknikken går ud
på at du vender strikketøjet og strikker tilbage, inden pinden er strikket færdig. Ved at forskyde vendepunket
dannes formen. (Se billedvejledning s.3)
• Når du lukker en arm af skal du være sikker på at der er 22 masker tilbage til kroppen!
• Hver gang du vender uden at strikke pinden ud, er det en god idé at starte med 1 maske løst af (du tager
masken over på højre pind uden at strikke den) og HUSK at tælle den med! (Se billedvejledning s.4)
KROP & ARME:
Slå 22 m op
		
1.p
strik en pind, slå 40 m op med omslag i forlængelse af pinden (se evt. link ovenfor)
		
2.p
strik 40 m + 20 m, lad de sidste 2 m stå og vend
		
3.p
strik 18 m og vend
NB! Af sikkerhedsgrunde må
		
4.p
strik 16 m og vend
fangarmene max. være 22 cm lange,
		
5.p
strik 14 m og vend
når de er udstrakte – hvis den måler
		
6.p
strik 13 m og vend
mere end 22 cm, skal du slå færre
		
7.p
strik 11 m og vend
masker op!
		
8.p
strik 9 m og vend
		
9.p
strik ned til armen (15 m), forsæt i armen med udtagning på følgende måde:
			strik 1 m i det øverste af løkken uden at tage den af venstre pind, slå om og strik en
			
maske i det bagerste af løkken (se billedvejledning s.4). Dette gentages i alle 40 m, vend
		
10.p
Luk armen af. Nu er der 22 m tilbage på pinden til kroppen som strikkes.
		
11.p
strik 22 m og slå 40 m op til arm nr.2
			
Gentag pind 2 til 11 i alt 8 gange (blæksprutten har 8 arme).
BUND:
-

Slå 3 m op
strik en pind
tag ud i 1.m og 3.m = 5 m
strik en pind
tag ud i 1.m og 5. m = 7 m
strik 3 pinde
strik 2 r sm i de 2 første m og de 2 sidste m = 5 m
strik en pind
strik 2 r sm i de 2 første m og de 2 sidste m = 3 m
luk af

MONTERING: Sy sprutten sammen i de yderste led af maskerne.
		
Træk en tråd igennem det yderste led af maskerne i toppen og træk sammen og hæft.
		
Fyld sprutten og sy bunden på.

OBS! Ophavsrettigheden tilhører Jeanette Bøgelund og opskriften er kun til privat brug. Du har hverken lov til at sælge
opskriften, de ting du strikker ud fra den eller gengive den helt eller delvist uden samtykke!
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Vendestrik:
Først strikkes 22 ret og derefter slåes 40 masker op og vend...

Strik 60 masker ret tilbage (vend når der er 2 masker tilbage)...

Når du vender så husk at tage den første maske løs af (se
vejledning på næste side) og herefter strikker du 18 masker ret og
vender og forsætter denne fremgangsmåde. Se diagram herunder.

120 r lukkes af + 22 r
15 r+ 40 udtagning med omslag
9r
11 r
13 r
14 r
16 r
18 r
60 r
22 r+slå 40 m op = 62 m

OBS! Ophavsrettigheden tilhører Jeanette Bøgelund og opskriften er kun til privat brug. Du har hverken lov til at sælge
opskriften, de ting du strikker ud fra den eller gengive den helt eller delvist uden samtykke!
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Tag en maske løs af:
Flyt masken over på den højre pind uden at strikke
den - HUSK at tælle den med!

Udtagning med omslag:
Strik 1 m i det øverste af løkken
uden at tage den af venstre
pind, slå om og strik en maske
i det bagerste af løkken. Dette
gentages i alle 40 m

Montering:
Sy sprutten sammen i den yderste lænke af hver maske

Sy bunden på

OBS! Ophavsrettigheden tilhører Jeanette Bøgelund og opskriften er kun til privat brug. Du har hverken lov til at sælge
opskriften, de ting du strikker ud fra den eller gengive den helt eller delvist uden samtykke!

4

Teknikken danner den fineste struktur
foroven á la et forstenet søpindsvin :)

Her kan man fornemme størrelsen.

Følg indsamlingen her:
www.facebook.com/pages/Sprutte-Indsamling/428646157220155
HVIS DU HAR NOGEN SPØRGSMÅL ELLER GODE IDÉER,KAN DU SENDE EN MAIL TIL:
MAIL@SPRUTTEGRUPPEN.DK

PÅ FORHÅND TUSIND TAK FOR DIN HJÆLP!!!

Spruttegruppen.dk
Frivillig indsamling af hæklede blæksprutter til for tidligt fødte
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