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Strik et blomsterbed 
 
Materialer: 
ca. 25 m. pink, rødt eller orange garn 
ca. 3,5 m. gult garn 
ca. 10 ,5 m. grønt garn 
1 stk. ballon pind (kan bl.a. købes hos Partybutikken.dk) 
Lidt vat eller lignende til fyld 
 
Pinde: Du skal bruge: 4 strømpepinde nr. 3. 
Garn: Rauma Finull eller garn med samme løbelængde 
 
OBS: Forklaringer og illustrationer finder du på side 4. 

 
-O- 

 
 
Kronblade (der skal strikkes 2 stk) 
Slå 9 masker op med den pink/røde/orange farve med kabelopslagning. (se evt. forklaring på side 4) 
 

1. p.: (RS) Vrang pinden ud. 

2. p: Ret pinden ud. 

3. p.: Luk 5 m af i vr, strik 2vr (der er nu 3 m på højre pind og 1 på venstre), vend, tag 1vr løs af, strik 2vr. 
Der er nu 4 masker på pinden. 

4. p.: Ret pinden ud. 

5. p.: Vrang pinden ud. 

6. p.: 1r ud, før disse 2 m over på venstre pind, slå 4 m på med kabelopslagning. 
Der er nu 9 masker på pinden. 

7. p.: Vrang pinden ud. 

Gentag pind 2-7 indtil du har 10 kronblade. 
Strik pind 2-4 og luk alle masker af. 
 
Vent med at hæfte ender. 

Strik en omgang kronblade til. 

  
Midte: 
Slå 5 masker op med det gule garn. Trådenden skal være ca 15 cm lang, så der er til hæftning senere. 
 

1. p.: 1r ud, 1r, 1vr, 1r ud, 1r. 
Der er nu 7 masker på pinden. 

2. p.: (1r, 1vr) 3 gange, 1r. 
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3. p.: 1r ud, (1vr, 1r) 2 gange, 1vr, 1r ud. 
Der er nu 9 masker på pinden. 

4.- 10. p.: (1vr, 1r) 4 gange, 1vr. 

11. p.: 1r, 2vr sm, 1r, 1vr, 1r, 2vr sm, 1r. 
Der er nu 7 masker på pinden. 

12. p.: (1r, 1vr) 3 gange, 1r 

13. p.: (1vr, 2r sm) 2 gange, 1vr. 
Der er nu 5 masker på pinden. 

14. p.: Luk af i ret. 
Bryd garnet og vent med at hæfte ender. 

 

Stilk: 
Slå 5 masker op med det grønne garn og strik 30 cm icord/hestetømme (se evt. forklaring på side 4). 

Fordel maskerne på 3 pinde og begynd at strikke rundt. 

1. omg.: Strik 1r ud i alle masker 
- i alt 10 masker 

2. omg.: Strik alle masker ret. 

3. omg.: Strik 1r ud i alle masker 
- i alt 20 masker 

4.-9. omg.: Strik alle masker ret. 

Luk alle masker af. Hæft ikke ender endnu. 

 
Montering 

Første kronbladesamling: 
Sy top og bund sammen således at blomsten samles til en ring. Stik nålen op og ned langs ringens kant og træk 
sammen så blomsten samles i midten. 

Lad enderne hænge. 

Anden kronbladesamling: 
Gør som ved den første men hæft enderne til slut. 

Placer 1. kronbladesamling ovenpå nr. 2 - lidt skævt justeret ift hinanden, så bladene kommer til at ligge forskudt. 
Hæft øverste kronbladering fast til den nederste ring med et par stik op og ned igennem begge ringe. 

 

Knop: 

Form vat eller et lille stykke stof til en løs kugle. Hold det under det gule stykke, mens du syr det gule stykke fast til 
den øverste krans af kronblade med et par stikkesting rundt i kanten. 
 
Form det gule stykke således at det bliver til en halvkugle der rejser sig fra blomstens midte. 
 
Hæft alle knoppens ender. 
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Stilk og endelig samling 

Før forsigtig ballonstangen gennem icord’en. 
Sæt ballonholderen på stangen og fæstn det øverste af stilken rundt om kanten med et par sting. 
Sæt blomsten oven på stilken og fæstn blomsten til holderen med en af enderne fra blomsten.  
Fæstn kun den nederste af blomsterkransene. 
 
Hæft alle ender. 

  
Spørgsmål?: 
På blomsterbed.dk er der illustrationer til det der evt. kan drille. 

Du er også altid velkommen til at sende en mail til Anne Ørskov, curlynerd@hotmail.com 

 

 

http://blomster-i-roskilde.blogspot.dk/p/opskriftshjlp.html�
mailto:curlynerd@hotmail.com�
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Forklaringer 
r = ret 
vr  = vrang 
rk= række 
1r ud =Strik først en ret i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en retmaske bagfra (drejet) i samme 
maske. 
2r sm = strik 2 ret sammen 
2vr sm = strik 2 vrang sammen 
vr løs af = Lad garnet hænge bag ved arbejdet, mens du fører højre pind ind i masken, som hvis du skulle strikke en 
vrangmaske. Løft masken over på højre pind uden at strikke den. 
RS = Retsiden 

  

Kabelopslagning 
Bind en løbeknude (første maske) og sæt på venstre pind. Strik en retmaske gennem knuden, men lad knuden sidde 
på pinden. Den nye maske føres drejet over på venstre pind og der er nu to masker. 

Indsæt højre strikkepind mellem den nye og forrige maske og en strik en ny maske som før. Fortsæt med at slå 
masker op på denne måde. 

i-cord (hestetømme) 
Da arbejdet skal begyndes på retsiden vendes pinden ikke, i stedet føres maskerne til modsat ende af pinden. Første 
pind strikkes ret, mens der strammes godt til ved første maske. 
Igen føres maskerne til den modsatte ende af pinden (vend ikke arbejdet) og pinden strikkes ret - stram godt til ved 
første maske. Gentag til ønsket længde opnås. 

Vers. 2 

  
 


