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Gardenia er en enkel, basic bluse med en iøjnefaldende hæklet dekoration, inspireret af Billie 
Holidays ikoniske hvide Gardenia blomst, som hun ofte bar siddende i håret. Gardenia har 
en feminin forholdsvis kort og kropslig pasform og du kan fortsætte den feminine stil, ved at 
sætte blusen til feminine bukser med vidde eller en kropsnær nederdel. Eller du kan gå i en an-
den retning og style Gardenia kontrastfyldt sammen med dine rå jeans og et par flade loafers. 

Gardenia Design: Sanne Fjalland

STØRRELSER
S (M) L (XL)  
MÅL
Passer til brystvidde:83-90 (91-98) 99-106 
(107-116) cm
Overvidde: 94 (102) 110 (120) cm
Længde (fra øverst på skulderen): 55 (57) 59 (61) cm
Ærmelængde: 45 (45) 45 (45) cm

STRIKKEFASTHED 
20 m og 29 p i glatstrik med dobbelt garn på 
pind 4 mm = 10 x 10 cm. 
Strikkeprøven er målt efter vask.
Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde.
 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
350 (400) 450 (450) g Saga farve 977 (Marzipan)

Hele arbejdet strikkes med dobbelt tråd.

Rundpind 3,5 mm, 40 og 80 cm.
Rundpind 4 mm, 80 cm
Strømpepinde 3,5 og 4 mm 
Hæklenål 3 mm

Maskemarkører
Restegarn til italiensk opslagning 
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

o-indt
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over.

Kant-m vr
Strik masken vrang på alle pinde.

v-udt (venstrevendt udtagning) 
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft lænk-
en op på pinden og strik den drejet ret.

udt-h (højrevendt udtagning)
Stik venstre pind ind under lænken bagfra mellem den 
netop strikkede maske og den næste maske og strik 
lænken ret. 

 

Arbejdsgang
Blusen strikkes med dobbelt garn nedefra og op. 

Kroppen strikkes rundt på rundpind til ærmegabet 
hvor arbejdet deles, og ryg og forstykke strikkes færdig 
hver for sig og frem og tilbage på pinden.  

Ærmerne strikkes rundt på rundpind eller strømpe-
pind til ærmegabet, hvorefter ærmekuplen strikkes 
frem og tilbage på pinden. Ærmerne syes i og halskant-
en strikkes på.  

Basen til Gardeniablomsten strikkes på venstre side 
af forstykket og på venstre ærmekuppel og strikkes 
iflølge diagram.

Diagrammet viser vrangmaskerne som strikkes. 
Efterfølgende hækles der ned i vrangmaskerne ifølge 
opskriftens anvisning, så der dannes en blomst.
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Opskrift
KROP
Slå 95 (103) 111 (121) masker op med restegarnet på 
rundpind 3,5 mm og strik 2 pinde ret frem og tilbage. 
Bryd restegarnet.

Sæt Saga til arbejdet og strik 1 pind vrang. Vend ikke, 
men saml omgangen og fortsæt rundt. 

Strik 2 omgange vrang. 

Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nederste 
tværlænke strikket med Saga 3 pinde nede i arbejdet 
(= 1. p med Saga), og strik den r*, gentag fra * til *, 
til der er 1 m tilbage, saml den sidste tværlænke op, og 
strik den ret sammen med sidste maske = 188 (204) 
220 (240) masker.

Strik 1 vr, indsæt en omgangsmarkør og fortsæt rundt i 
rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 6 cm. 
Klip forsigtigt opslagstråden af. 

Skift til rundpind 4 mm. 

Fortsæt rundt i glatstrik (ret på alle omgange), til 
arbejdet måler 35 (36) 37 (38) cm i alt. 

På næste omgang lukkes til ærmegab, således: 
Luk de første 5 (7) 8 (10) masker af, strik 84 (88) 94 
(100) masker, luk de næste 10 (14) 16 (20) masker 
af, strik 84 (88) 94 (100) masker, luk de sidste 5 (7) 8 
(10) masker af. 
Bryd garnet. 

Lad forstykkets masker hvile, mens ryggen strikkes 
færdig. 

RYG
Strik glatstrik (ret på retsiden, vrang på vrangsiden), 
frem og tilbage på pinden, alle pinde begynder og 
slutter med 1 kant-m vr.
1. p (vrangsiden): Strik vrang pinden ud.

Næste p (indtagningspind): 1 kant-m vr, 2 r sm, strik 
ret til de sidste 3 m, o-indt, 1 kant-m vr. 

Gentag denne indtagning på hver 4. pind, yderligere 
2 gange. 

Herefter strikkes indtagningerne på hver 2. pind, til 
der i alt er strikket 7 (8) 9 (10) pinde med indtagninger 
= 70 (72) 76 (80) masker.
 
Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 20 (21) 22 (23) 
cm, målt lodret op fra bunden af ærmegabet. Slut med 
en pind fra retsiden.

HALS 
Næste p (vrangsiden): Strik 22 (23) 24 (26) vr, luk 
de næste 26 (26) 28 (28) masker af til hals, strik vrang 
pinden ud.

Hver side af halsen strikkes færdig for sig, samtidig 
lukkes der af til skrå skulder.

Bemærk: Når der lukkes masker af både til hals og til 
skrå skulder, strikkes aflukningens første maske ikke, 
men tages bare løst af, så overgangen ved aflukningerne 
bliver så jævn som muligt.
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Højre skulder
I begyndelsen af hver retsidepind lukkes der af fra 
ærmegabssiden for 5 masker 1 (0) 0 (0) gange, 
6 masker 2 (3) 2 (0) gange og 7 masker 0 (0) 1 (3) 
gange, SAMTIDIG lukkes der af i halssiden i begynd-
elsen af de 2 næste vrangsidepinde for 3 masker 1 gang 
og 2 masker 1 gang.

Venstre skulder
Sæt garnet til retsiden af de hvilende masker i venstre 
side og luk af som på højre skulder, idet der lukkes af til 
hals i begyndelsen af de næste 2 retsidepinde og mod 
ærmegabet i begyndelsen af hver vrangsidepind.

FORSTYKKE 
Strik som beskrevet for ryggen, til alle 7 (8) 9 (10) 
indtagninger til ærmegabet er strikket = 70 (72) 76 
(80) masker. Slut med en pind fra retsiden.

Vend ikke arbejdet, men indsæt en markør efter de 
første 16 masker på pinden (set fra retsiden). 
Blomstens ”base”, det vil sige de vrangmasker der 
senere skal hækles fastmasker i, strikkes ifølge dia-
grammet, over venstre skulders yderste 16 masker. 

Diagrammet læses nedefra, fra venstre mod højre på 
vrangsidepinde og fra højre mod venstre på retside-
pinde. De resterende masker på pinden strikkes fortsat 
i glatstrik. 

Næste p (vrangsiden): Strik vr til de sidste 16 m, strik 
disse ifølge diagrammets 1. pind.

Næste p: Strik de første 16 m ifølge diagrammets 
2. pind, strik ret pinden ud.

Fortsæt således, til ærmegabet måler 12 (13) 14 (15) 
cm, målt lodret op fra bunden af ærmegabet. 
Slut med en pind fra retsiden.

Næste p (vrangsiden): Strik 26 (27) 28 (30) vr, luk de 
næste  18 (18) 20 (20) masker af, strik vr til de sidste 
16 m, strik disse ifølge diagrammet.

Arbejdet er nu delt til hals og skuldre, hver side 
strikkes færdig for sig. 

Strik først venstre side færdig (den side hvor der strik-
kes ifølge diagram). 

Venstre side
Luk til hals i begyndelsen af hver vrangsidepind for 3 m 
1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 4 gange. 
Bemærk: Også her tages første maske løst af i begynd-
elsen af hver aflukning. 

Fortsæt lige op i glatstrik og ifølge diagram over de 
yderste 16 masker, til ærmegabet måler 20 (21) 22 
(23) cm. Slut med en pind fra vrangsiden.

Luk af til skrå skulder i begyndelsen af hver retsidepind 
for 5 m 1 (0) 0 (0) gange, 6 m 2 (3) 2 (0) gange og 7 m 
0 (0) 1 (3) gange. 

Højre side
Sæt garnet til retsiden af de hvilende masker og luk af 
til hals i begyndelsen af hver retsidepind for 3 m 
1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 4 gange. 
Bemærk: Også her tages 1. maske løst af i begyndelsen 
af hver aflukning. 

Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 20 (21) 22 (23) 
cm. Slut med en pind fra retsiden.

Luk til skrå skulder i begyndelsen af hver vrangside-
pind for 5 m 1 (0) 0 (0) gange, 6 m 2 (3) 2 (0) gange 
og 7 m 0 (0) 1 (3) gange.

VENSTRE ÆRME
Slå 23 (25) 25 (27) masker op på pind 3,5 mm med 
restegarnet og strik 2 pinde ret frem og tilbage. 
Bryd restegarnet.

Sæt Saga til arbejdet og strik 1 pind vrang. Vend ikke, 
men saml omgangen på strømpepinde og fortsæt rundt. 

Strik 2 omg vrang.
 
Næste omg: *1 vr, stik højre pind under den nederste 
tværlænke strikket med Saga 3 pinde nede i arbejdet 
(= 1. p med Saga), og strik den r*, gentag fra * til *, til 
der er 1 maske tilbage, saml den sidste tværlænke op, 
og strik den ret sammen med sidste maske = 44 (48) 
48 (52) masker.

Strik 1 vr, indsæt en omgangsmarkør og fortsæt rundt
i rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 12 cm. 
Klip forsigtigt opslagstråden af. 

Skift til pind 4 mm. 

Fortsæt rundt i glatstrik, til der er strikket  2 (2) 1 (3) 
cm glatstrik.

Næste omg (udtagningsomgang): 1 r, v-udt, strik ret 
til den sidste m, h-udt, 1 r.
 
Gentag denne udtagningsomgang på hver 6. (6.) 6. 
(5.) omgang, i alt 14 (14) 16 (17) gange = 72 (76) 80 
(86) masker.
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Strik lige op, til ærmet måler 45 cm. 

Næste omg: Luk de første 5 (7) 8 (10) masker af, strik 
62 (62) 64 (66) ret, luk de sidste 5 (7) 8 (10) masker 
af. Bryd garnet.
 
Ærmekuppel
Nu strikkes der frem og tilbage på pinden, samtidig 
strikkes der indtagninger til ærmekuppel. 

Sæt garnet til arbejdets vrangside og strik vrang pinden 
ud.

Næste p (retsiden)(indtagningspind): Strik 
1 kant-m vr, 2 r sm, strik ret til de sidste 3 m, o-indt, 
1 kant-m r. 

Gentag denne indtagningspind på hver 4. pind, til der 
er strikket 3 (4) 4 (4) pinde med indtagninger.
 
Herefter gentages indtagningspinden på hver 2. pind, 
til der i alt er strikket 7 (7) 8 (9) pinde med ind-
tagningere. Slut med en pind fra vrangsiden.

Strik resten af ærmekuplen ifølge diagrammet, 
SAMTIDIG fortsættes indtagningerne på hver retside-
pind yderligere 8 gange. 

Herefter lukkes der 2 masker af i begyndelsen af hver 
pind 3 gange i hver side, og 3 m 1 gang i hver side. 
Slut med en pind fra vrangsiden.

Luk de resterende 14 masker af.

HØJRE ÆRME
Strikkes som venstre ærme dog uden diagram, hele 
ærmet strikkes i glatstrik.

MONTERING
Sy skuldersømmene sammen. 

Sy ærmerne i ærmegabene, venstre ærme syes sådan, 
at den nederste del af motivet på venstre side af forstyk-
ket mødes med den nederste del af motivet på venstre 
ærme. 

HALSKANT
Med rundpind 3,5 mm, 40 cm og dobbelt garn strikkes 
der masker op langs retsiden af halsåbningen således:
Begynd ud for højre skuldersøm og strik 38 (38) 40 
(40) masker op langs nakken, 24 masker ned langs 
venstre side af halsen for, strik 18 (18) 20 (20) masker 
op over de midterste aflukkede masker, og 24 mask-

er op langs højre side af halsen for = 104 (104) 108 
(108) masker i alt.

Saml omgangen og strik 7 (7) 8 (8) omgange rib (1 r, 
1 vr). 
 
Næste omg: *1 r, tag vrangmasken løs af med garnet 
foran m*, gentag fra * til * omgangen ud. 

Næste omg: *Tag retmasken løs af med garnet bag m, 
1 vr*, gentag fra * til * omgangen ud. 

Luk af med italiensk syet aflukning således:
Bryd garnet med en længde der er ca 4 gange rib-
kantens omkreds og tråd en stoppenål på garnenden. 
Vigtigt: Når du aflukker forstykkets masker, hvor hals-
udskæringen runder mest, syes aflukningen lidt fast så 
halskanten lægger sig pænt ind til halsen.   

1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle 
strikkes vr, træk tråden igennem. 
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2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud 
på forsiden. 
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på 
bagsiden. 
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden. 
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem. 
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr 
og tag m af pinden. 
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang)m tilbage på venstre 
pind. 
Afslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

HÆKLET DEKORATION
Hækl med dobbelt tråd og hæklenål 3 mm.

Da vrangmaskelinierne i motivet dels er placeret på 
forstykket og dels på ærmet, og linierne desuden er 
brudt, kan motivet ikke hækles i én arbejdsgang. Det 
vil være nødvendigt at bryde garnet ved slutningen af 
hver vrangmaskelinie og hæfte enderne. 
Der hæftes nemt og usynligt hvis der hæftes hen 
igennem den 1. fastmaske-række. 

Begynd ved de markerede begyndelses-masker som vist 
i diagrammet og hækl, fra højre mod venstre, 
1 fastmaske ned igennem hver vrangmaske, således: 
Stik hæklenålen ind nedefra og op gennem vranglænk-
en, fang garnet, træk igennem og hækl en fastmaske. 
Se foto.
Når der er  hæklet 1. gang i vrangmaskelinjen, vendes 
arbejdet og der hækles fastmasker tilbage i samme 
række, idet der hækles 2 fastmasker ned igennem hver 
fastmaske i den foregående række. 

MONTERING
Hæft alle ender. 

Vask blusen ifølge vaskeanvisningen på banderolen og 
lad den tørre liggende fladt på et håndklæde. 
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DIAGRAM
Diagrammerne læses fra højre mod venstre på retsiden, 
og fra venstre mod højre på vrangsiden.

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden og
begyndelsesmaske når 1. række hækles.
Tag 1 maske løs af, 1 ret, træk den løse maske over. 

2 ret sammen. 

Diagram  - venstre skulder

  strikkeretning

  vrangsiden
  strikkeretning   retsiden

Diagram - venstre ærme

  strikkeretning
  retsiden


