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STRIKKEOPSKRIFTER 
Strik til en sømand 

Resumé 
Dette hæfte indeholder ideer med hjemme strik til Sømænd. 

Når det er tid til at kurven tømmes, kontaktes Stella Maris på nedenstående 
kontaktoplysninger og vi sørger for afhentning og evt. opfyldning. 
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Hvem er Stella Maris og hvorfor er der brug for at jeg strikker til en sømand? 
 

Stella Maris verdens største organisation der arbejder for de søfarende og deres familier. Hvert 
år besøger omkring 1.000 frivillige og ansatte mere end 70.000 skibe i alle dele af verden. Stella 
Maris er til stede i mere end 55 lande og dækker over 330 havne verden over. 

Sømændenes arbejde har ændret sig meget i de 100 år Stella Maris har eksisteret (oktober 
1920). Globaliseringen betyder at mængden af fragt, skibe og sømænd er eksploderet. I 
perioden 2015 – 2019 er antallet af sømænd vokset fra 1.1 million til 1.6 million. I dag fragten 
90% af alle varer i verden med søfarten. Inden pandemien i 2020 var prisen for at få fragtet en 
20 fods container fra asien til Europa den samme som en flyvebillet for en person. Under 
pandemien er efterspørgslen steget i takt med den globale handel med varer og mængden af 
fragt har nået hidtil ukendte højder, det samme er sket med prisen på fragt. 

Største delen af sømænd arbejder på skibet i 6 – 18 måneder ad gangen og ofte uden mulighed 
for at komme i land, da skibene ofte kun er i havn nogle få timer. Pandemien betyder at det i 
mange lande ikke er muligt for sømændene at gå fra borde når de har muligheden. 
Vi kender alle følelsen af at være isoleret fra arbejde, skole, familie og venner i forbindelse med 
pandemien – dette er blot hverdag for sømændene. Deres fysiske forhold ombord er i dag meget 
bedre end tidligere og det samme med arbejdsforholdene og mulighed for at få informationer 
m.v. Den konstante isolering fra anden menneskelig kontakt end sine kolleger er for mange svær 
at håndtere og savnet af familien hjemme kan være meget svær. 

Når Stella Maris frivillige kommer på besøg på skibene, er det først og fremmest mødet mellem 
mennesker der har betydning og den opmærksomhed der gives ved besøget. Hjemmestrikkede 
sager har en helt særlig og medmenneskelig betydning for sømændene – det er ikke blot et 
spørgsmål om at holde kroppen varm, men mest af alt giver det sjælen varme at der sidder andre 
mennesker og tænker på sømændene mens de strikker til dem. Den er den interhumane 
interaktion gennem de strikkede sager, der har den største betydning. 

Stella Maris er den katolske kirkes pastorale arbejde med søens folk og arbejder under den 
enkelte bispekonference. Organisationens økonomi hænger kun sammen via fonde og frivillige 
bidrag. 

Tak for dit bidrag – det har afgørende betydning. 

 

David Noval 
Diakon og national direktør 

 

Besøg vores hjemmeside www.stellamarisnordic.org og følg os på Facebook.  

http://www.stellamarisnordic.org/
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Halsedisse: 
Halsedisserne er meget simple at strikke. 
Strik gerne i bomuldsgarn, så det kan vaskes som normalt tøj. 

Omkredsen skal være ca. 40 cm. og højden 12-15 cm. 

For at give en god fleksibilitet strikkes 2 ret og 2 vrang i hele stykket. Det letteste er at bruge en 
rundpind og så bare køre derud af. 

 

 

Halsrør: 
Forbrug:  
Et enkelt fed garn. 
Opskrift (som ikke kan blive nemmere): 
Slå 100 m løst op, og strik rundt i glatstrik til du ikke har mere garn. Luk så løst af. 
Strikkepinde: 
Du bruger en rundpind på 40 cm i størrelse 3 eller 3½.Str. 3, hvis du strikker løst, str. 3½, hvis du 
strikker stramt.  
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Hjelmhue: 

 

 Denne opskrift kommer fra www.MayFlower.dk 


