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Vi har nogle enkle retningslinjer for jer, som fremstiller ting til de socialt udsatte 

gennem Varmestuestrik Danmark. 

 

Når du får udleveret garn fra Varmestuestrik Danmark, beder vi dig om at 

overholde følgende:  

• Udleveret strømpegarn må kun bruges til at strikke strømper af, da vi køber 

det for donerede penge. Vi strikker kun strømper af rigtigt strømpegarn. 

• Vi får indleveret garn fra venlige mennesker, der har overskud. Der er i 

sagens natur mange forskellige slags og mængder. Det kan nemt sættes 

sammen til både huer, halstørklæder og andre ting. Vi stoler på din fantasi.  

 

Vi strikker:  

• Strømper: Fra str. 26 til 47  

• Luffer: fra 3 år til 90 år  

• Huer: fra 3 år til 90 år  

• Halstørklæder/halskraver: halstørklæder min. 25 cm brede og 180 cm lange. 

(Husk! IKKE halstørklæder til børn pga. af faren for kvælning. Strik 

halsedisser, halsrør eller elefanthuer til børn).  

• Børnetøj til Krisecentre: Hvis du ønsker at strikke børnetøj så mangler vi altid 

fra str. 3 år til 14 år. Især til de 8 til 10 årige.  

• Trøjer, bluser og veste til voksne (ca. 90% mænd og 10% kvinder) 

 

Vi har ingen krav til at du skal bruge bestemte opskrifter. Hvis du mangler en 

opskrift kan du måske finde det, du har brug for, på hjemmesiden under ”Gratis 

opskrifter”. Du kan strikke helt enkelt eller du kan slå dig løs med udfordrende 

mønstre og opskrifter. Hæklede ting er naturligvis også velkomne. 

 

Der er heller ikke krav til hvor meget du skal strikke. Til gengæld ser vi gerne til at 

du laver tingene så pæne at du selv ville bruge dem eller give dem til én du kender.  

 

Følg med via Varmestuestrik Danmarks hjemmeside, Varmestuestrik Danmark på 

Face Book, håndarbejdsforum Rokken’s varmestue emner eller spørg din 

tovholder, hvad der er mest brug for lige nu eller hvis du har andre spørgsmål.  

Tak for din interesse. 


