Dåbsserviet

Grundopskrift

Dejligt, at du har lyst til at gå i gang med PrayerKnittings dåbsserviet. Dit arbejde og dine
bønner vil gøre en stor forskel.
Gud velsigne dig og dine hænders værk!

Materialer:
- 1 nøgle bomuldsgarn 8/4, 50 g
Jeg synes, at garnet bør være ubleget, økologisk bomuld og produceret under forsvarlige
forhold.
- pinde, der passer til. Selv strikker jeg på nr. 3.

Nogle fif m.m:
- Man kan enten løfte 1. m af eller strikke den.
- Bemærk, at når selve mønsteret begynder, strikkes alle returpinde vrang.
- mønstre og opskrifter er kun vejledende og til inspiration. Vær kreativ og slip fantasien løs.
Jeg vil også opmuntre dig til selv at tegne et mønster. Bare kast dig ud i det!
At være skabt i Guds billede betyder, at du selv er skabt til at skabe.

I gang:

Begynd med en kort bøn:
Gud, lad min strikning blive til velsignelse
for både mig
og den, der en dag får denne dåbsserviet!
Amen!
Slå 12 + 40 + 12 m op
12 symboliserer disciplene og dermed os, der sidenhen er fulgt efter som
kristne
40 symboliserer både den lange vandring frem til det Gud havde lovet og det
symboliserer de 40 dage, som Jesus befandt sig i ørkenen lige efter sin egne
dåb af Johannes i floden.
Du kan vælge en helt anden talsymbolik, hvis du vil.

1. – 20. p: perlestrik (1 r, 1 vr og forskudt på næste p, således ligger r over vr)
Fra 21. p begynder mønsteret i forhold til det du har valgt. Alle p begynder med 12 m
perlestrik, fortsætter med 40 m efter mønsteret og slutter med 12 m perlestrik.
Der sluttes, når mønsteret er strikket færdigt, som der begyndtes, med 20 p perlestrik.
Undervejs beder du. Bed for dig selv som kristen. Bed for andre. Bed for
dåbsbarnet du ikke kender.

Afslutning:
- Når arbejdet er strikket færdigt, kan der hækles en fin kant omkring.
En påmindelse til dig om, at Gud nok skal fuldføre det gode Han allerede har
begyndt i dig.
- Vask og stræk dåbsservietten i facon.
- Skriv nu en lille hilsen til det dåbsbarn, der en dag skal modtage din dåbsserviet.
Slut med bøn:
Gud, jeg takker dig for værket mine hænder her har frembragt.
Tak, for alt det, vi har at give hinanden.
Amen!

Nu har du strikket en smuk dåbsserviet og gjort en stor forskel. Bønnens kraft er utrolig
stærk. Som du har bedt for andre undervejs, vil jeg bede for dig, der har strikket denne
dåbsserviet.
Fred og alt godt!
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