
ØNSKER DU DEG ET HEKLET TEPPE? 
 

Vi hekler en skole 

Syriske flyktningkvinner i Bekaa-dalen hekler tepper på bestilling. 50% av 
pengene som kommer inn gjennom hekleproduktene går til skoledrift, 45% 
går til heklerne og 5% går til materiell. 300 syriske flyktningbarn i Libanon 
fikk skolegang på grunn av dette prosjektet forrige skoleår! Lærerne på 
skolen fikk arbeidsplasser og lønn. For de 60 heklende kvinnene og deres 
familier er heklingen deres inntekstkilde og gir verdighet.  

Du kan støtte prosjektet ved å ønske deg et heklet teppe som kommer flyvende 
til deg!  

 

Crochet Blanket cm2   Price USD 
40x95 cm: duration: 10 days 3800 0,0155 60 

100x140 cm: duration: 15 days 14000 0,0155 215 
150x250 cm: duration: 6 weeks  37000 0,0155 580 
240 x 260 cm: duration: 8 weeks 62400 0,0155 965 

100 cm x 200 cm: duration: 3 weeks  20000 0,0155 310 
220 cm x 220 cm: duration: 8 weeks 48400 0,0155 750 

 
The payment process can be done as follows: 50 % of the cost should be paid when the order is confirmed 
between us and the customer. The second half of the cost in addition to the shipping cost should be paid before 
sending the items. The shipping company and shipping cost will be identified before sending the items and based 
on the country of the customer. 
Payment can be done through MAPs bank account in Germany. 
 
Følg prosjektet på Facebook: 
https://www.facebook.com/CrochetCommunityCollective/ 
 
 
Siden du har vist interesse for et heklet teppe, har jeg gitt navnet ditt videre til 
Dr. Bayan i Multiaid Programs (MAPs). Hun kontakter deg for å avtale eventuell 
bestilling.  

Med vennlig hilsen Dr. Solfrid Raknes  

https://www.facebook.com/CrochetCommunityCollective/
Solfrid Raknes
Bergen 26. august 2021
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