Voiko muutama tunti
kutomista
jopa pelastaa
pienen ihmisen elämän?

Nuttuja kootaan nyt keskitetysti Suomessa ja
lähetetään isommissa erissä Etiopiaan.
Nutut voi lähettää osoitteella
Hanna Saarenpää
Apilapolku 1
63610 Tuuri
puh. 040-7692077
Laita paketin päälle (vaikka paketin taakse) kaikkien
paketissa olevien nuttujen neulojien nimet.
Ja tietysti myös ryhmän nimi, jos neulojat ovat jostain
tietystä ryhmästä.
Merkitse paketin päälle paketissa olevien nuttujen
lukumäärä, vaikka hiukan ympyröitynä.
Paketin koolla ei ole väliä.
Nuttuja voi toimittaa myös paikan päälle itse esim.
soittamalla ja sopimalla tapaaminen
Nuttuvarasto sijaitsee Töysässä,
noin 2 km päässä Tuurin ostoskeskuksesta.
www.develooppi.fi

Lisätietoa mm. Facebookista hakusanalla Nuttu ja
http:// http://www.nuttu.info/

Kyllä voi.
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Nuttu etiopialaiselle vauvalle (Pirkko Tuppurainen)
* Nalle-lanka, Novitan Wool, Tenneesee tms.
 Luodaan 70 silmukkaa.
 Kudotaan kaksi oikein kaksi nurin yhteensä 22cm.
 Sen jälkeen kudotaan aina oikein neulosta 24 silmukalla,
kaksi oikein kaksi nurin 22 silmukalla ja aina oikein 24
silmukalla yht. 3cm
 Päätetään keskimmäiset 22 s ja kudotaan kumpikin olka
erikseen aina oikein neuletta, noin 3cm etukappaletta +
3cm takakappaletta.
 Seuraavalla kerroksella 24 s oikein ja sen jälkeen luodaan
22 uutta silmukkaa keskelle ja taas kudotaan 24 s oikein.
 Seuraavilla kerroksilla 24 s aina oikein, 22 s kaksi oikein
kaksi nurin ja 24 s aina oikein, yhteensä 3cm.
 Sitten siirrytään kokonaan takaisin kaksi oikein kaksi nurin
neuleeseen, jota tehdään taas 22cm.
 Tuloksena on siis pitkä pätkä, jossa nelikulmainen
pääaukko keskellä.
 Viimeksi ommellaan sivusaumat yhteen. Käsille jätetään
aukot.
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Suomalaisen kutoma ja lähettämä
vauvan nuttu annetaan sairaalasta kotiuduttaessa
lapselle ja tämän on todettu rohkaisevan
etiopialaisia äitejä lähtemään
turvallisempaan synnytykseen.
Tällä hetkellä Etiopian naisista vain
8% synnyttää sairaalassa,
loput kotimajoissaan.
Syksyyn 2013 mennessä nuttuja on toimitettu noin
58.000. Kiitos ihan jokaiselle nututtajalle!
Anna sinäkin turvallinen alku
pienen ihmisen elämälle.
Käytä muutama tunti ajastasi kutomiseen
ja tee hyvää tarvitsevalle.
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