
 

STRIKKING PÅ TVERS AV 
GRENSENE 

 
Kari er en bestemor på 58 fra Nesøya i Norge og hennes tredje barnebarn Linus er 6 
år gammel. Han sier at ørevarmerne alltid er nyttige når det er kaldt i været!   

 
Mohamad er en far på 33 fra Aleppo i Syria og hans yngste sønn Kaled har nettopp 
fylt 5. Han sier at ørevarmerne vil bli nyttige når det er kaldt i været! 

Alle fotoene fra flyktningleiren i Nord-Hellas er tatt av Nina Kaaresdatter Staff – en mor på 62 fra Oslo, 
Norge.  



 

Norsk buff – en nakkevarmer strikket for voksne og barn, og som 
holder deg varm gjennom alle vintermånedene 

Denne buffen er et meget velegnet plagg for beskyttelse av hodet når det er kaldt i 
været. Den er laget i tjukk ull, strikket og sydd sammen til en sylinderform. Når man 
trekker den over ørene, nesen og hodet, fungerer den langt bedre enn å bruke lue 
og skjerf sammen, eller en lue alene. En slik ”to-lags-konstruksjon” med tjukt ullgarn 
gjør at det danner seg et varmt luftlag som opprettholder kroppstemperaturen, og 
hindrer varmetap fra hodet.  

En buff kan brukes på en rekke måter, og er velegnet til alle utendørs aktiviteter. 
Avhengig av kvalitet og tykkelse på garnet, fargevalg og bredde på det ferdige 
plagget, kan man bruke den norske versjonen som nakkevarmer, skjerf, lue, 
hårbånd/ørevarmer, balaklava (finlandshette) eller skulderisolator – enten 
sammenbrettet eller helt utrullet. Kun fantasien setter grenser!   

 
Strikkeoppskrift (mønster for barn er satt i parantes):  
Bruk veldig tykt garn og pinne nummer 8. Dette vil gjøre at buffen vokser raskere 
enn du tror! 1 nøste med 50 g garn (ca 70 m) gir omtrent 1 buff til voksne.  
Legg opp 20-22 masker (16-18) veldig løst – og strikk deretter rette masker resten av 
arbeidet. Strikk 40 omganger (30), som tilsvarer 40(30) cm. Bytt farger underveis 
(horisontalt eller vertikalt) hvis du vil ha flere kreative løsninger og individuelle 
varianter. Fell av, dvs. avslutt arbeidet, og sy sammen i den ene siden. 



 

Norsk ørevarmer for menn, kvinner og barn – et nyttig plagg 
gjennom den kalde årstiden 

 
Brukt av norske og syriske gutter: Jens (8 år), Kaled (5 år) og Jesper (12 år). Også 
velegnet for jenter, kanskje med en strikket eller heklet blomsterdekorasjon på? 

 
Strikkeoppskrift: 
Igjen: Bruk veldig tjukt ullgarn og pinne nummer 8. Det vil gjøre at ørevarmeren 
vokser raskere enn du tror!  
VOKSNE: Legg opp 50 masker, veldig løst, og strikk deretter rette masker hele 
veien. Strikk omtrent 18 omganger, som utgjør omtrent 9 cm. Fell av, dvs. avslutt 
arbeidet, og sy sammen. 1 nøste med 50 g garn (ca 70 m) gir ca. 2 ørevarmere.  
BARN (6-12 år): Legg opp 40 masker, veldig løst og strikk rette masker hele veien. 
Strikk omtrent 14-16 omganger, som utgjør omtrent 7-8 cm. Fell av, dvs. avslutt 
arbeidet, og sy sammen. 1 nøste med 50 g garn (ca 70 m) utgjør ca.  3 ørevarmere.  

 



 

VI ER FORTSATT HER 
– SÅ LENGE DERE TRENGER DET! 

 
 
Denne strikkeoppskriften er laget av Kari Ronge, som arbeidet som frivillig for den 
norske organisasjonen "Dråpen i havet" (https://www.drapenihavet.no/en/home/) i 
nord-Hellas i desember 2016.  
 
De grenseløse oppskriftene ble laget for mennesker som lever i flyktningeleire, og er 
(bl.a.) tiltenkt bruk i flere sentre som hennes samarbeidspartner – en britisk 
organisasjon kalt “We are here!” (http://weareherecentre.org/) driver på ulike steder 
i Hellas. 
 
Ønsker du mønster eller oppskrifter til andre plagg strikket av ullgarn? En poncho, 
et skjerf, tøfler, lue, pulsvanter, sokker? Lag dem, da vel!  Trenger du mer garn, 
kanskje i bomull for å strikke sommerplagg? Send mail: kronge@online.no – sms til 
mobil +47 91 15 92 43, så samler Kari og hennes venner og familie inn nye oppskrifter 
og utstyr fra Norge.  

  LYKKE TIL! 
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