
varmer hemlösa

O - Ah, undrar vad vi har fått här

då, säger Ulrica Loeb förväntansfullt
samtidigt som hon vänder och vrider

på det miuka, bruna Paketet som

irar kommit med Posten. Hon rullar
ut ett par mossgröna yllestrumpor
med omsorgsfullt stickade mönster i

vristhöjd, och lägger huvudet På

sned och ler. Henne känner jag igen,

säger hon när hon tittar På adress-

lappen.

- Vi har chattat På en stick-

ningsajt. Kul, vilka fina sockor' De

kommer säkert till nYtta för någon

behövande.
Stickning är Ulricas absolut

största intresse och hon har alltid
drömt om att starta någon verksam-

het som har med det att göra. När
hon hamnade mellan jobb och fick

i sin mössa'

en månad över till att fundera föd-

des id6n. Ulrica hade skåpen fulla

med restgarn, trots att hon stickat

röjor till familj, släkt och vänner'

Inspirerad av välgörenhetsstickning,

som är stort i USA, bestämde hon

sig för att starta HjälPstickan.

- Vi har val alla sett utsatta män-

niskor som står och {rvser ute På

stan. Då tänkte iag att vad glada de

förmodligen skulle bli om de fick nå- "

got fint hemstickat rtt r'ärma sig

med om vintern, berättar Ulrica en-

tusiatiskt.
Hjälpstickan.se fungerar som en

samlingsportal och länk mellan

andra stickentusiaster runt om i lan-

det som vill vara med och bidra till
de hemlösa. När Ulrica ianserade

id6n med Hjälpstickan slängde hon i

väg ett meil till tre välgörenhetsorga-

nisationer. En svarade, och det var

Stadsmissionen. De t1'ckte att det

var en utmärkt id6.

- Det finns en glädie och tillfreds-
ställelse i
att kunna
hjälpa till.
Tanken är

att sticka in
lite kärlek
och om-
tanke i sin
mössa. Att

cle som stickar tänker att: Den här

ska faktiskt värma någon i vinter'

Ulrica är nöid över att kunna

kombinera sin stickning med sitt in-

tresse för hemsidan och något som

oo)-tranken är att sticka in
4it{ kärlek och omtanke

känns betydelsefullt utöver sitt ord

rie jobb som Projektledare På Logi
De mossgröna sockorna som kol

med posten har nu hamnat i en röc

Ikea-säck som håller på att fyllas p

med vantar, sjalar, mössar och hals

kar i alla dess färger. En mössa ocl

vantar i glittrande vintervitt skulle

kert betinga ett högt Pris i någon a

trendriktiga butikerna på Söder' l/
när säcken är full kommer den att

nas över till Stadsmissonen. De hä

plaggen är stickade för att skänka

extra värme. O

Bara för utelig-
gare! Kvinnor över
hela landet stickar
i Ulricas nätverk
Hjälpstickan.
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