Legetøj kan laves af mange slags garn. Det vigtige er, at der ikke
er knapper, perler eller andet, der kan løsne sig, mens barnet
leger.
HUSK gerne at vedlægge banderolen fra garnet til dit færdige
håndarbejde. Det sikrer at modtageren ved, hvad de får – og
hvordan det skal behandles.

DE FLITTIGE FEER
Babyting lavet med hænderne og givet med hjertet
Vi afleverer babytøj og legetøj størrelse 3 - 6 måneder til
Mødrehjælpen i Aalborg.
I første omgang laver vi ting til de kommende mødre, der følger
et forløb hos Mødrehjælpen. På længere sigt vil det være dejligt,
hvis vi også kan levere håndlavet tøj til Mødrehjælpens butik i
Aalborg.
Hver især har vi vores favoritter, når vi hygger med håndarbejde.
Nogle elsker at lave tæpper eller trøjer, andre er mere til
hagesmække og huer. Sammen kan vi samle pakker med
tøj/legetøj, der gives til mødrene, når barnet er født.
Det er vigtigt, at de ting vi afleverer til Mødrehjælpen er af god
kvalitet: Børn skal have tøj, der er behageligt at have på.
Forældrene skal have børnetøj, der er nemt at vaske.
Forslag:
Hagesmække lavet i 100 % bomuld.
Strømper, trøjer, huer, kjoler, sparkebukser, veste lavet i garn
med bomuld eller uld.
Tæpper på 60 x 80 cm passer til en barnevogn.
Større tæpper er også velkomne. De er gode at svøbe barnet i.

Der findes mange gratis opskrifter på nettet – eller måske har du
dine egne favoritter i gemmerne.
Vi vil gerne aflevere et stort og blandet udvalg af tøj og ting til de
små.
Ofte kan rester fra dit andet håndarbejde bruges til babytøj. Et
par nøgler rækker langt til tøj i størrelse 3 - 6 måneder.
Vær med til at gøre en forskel – mens du hygger dig med
håndarbejdet.
Alt færdigt arbejde kan afleveres/sendes til Edith eller Pia.
Vi samler og pakker tøjet, så det passer til de aktuelle grupper,
årstiden og evt. barnets køn.
TAK for hjælpen
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