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Gardenia er en enkel, basic genser med en iøynefallende heklet dekorasjon, inspirert av Billie 
Holidays ikoniske hvite Gardenia blomst, som hun ofte bar sittende i håret. Gardenia har en 
feminin forholdsvis kort og kroppsnær passform, og du kan fortsette den feminine stilen ved å 
bruke genseren sammen med feminine bukser med vidde eller et kroppsnært skjørt. Eller, du 
kan gå i en annen retning og style Gardenia kontrastfylt sammen med et par rå jeans og et par 
flate Sneakers. 

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
Hel lengde (fra øverst på skulderen): 55 (57) 59 (
61) cm
Ermelengde: 45 (45) 45 (45) cm
STRIKKEFASTHET 
20 m og 29 p i glattstrikk med dobbelt garn på pinne 
4 mm = 10 x 10 cm. Strikkeprøven er målt etter vask.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere 
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytte til 
tynnere pinne.
 

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

Hele arbeidet strikkes med dobbel tråd.

Rundpinne 3,5 mm, 40 og 80 cm.
Rundpinne 4 mm, 80 cm
Strømpepinne 3,5 og 4 mm 
Heklenål 3 mm

Maskemarkører
Restegarn til italiensk opplegg 

 

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

o-innt
1 rett løst av, 1 rett, trekk den løse masken over.

Kant-m vr
Strikk masken vrang på alle pinnene.

v-økn (øking mot venstre) 
Før venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk 
fra deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft 
lenken opp på pinnen og strikk den vridd rett.

h-økn (øking mot høyre)
Stikk venstre pinne inn under lenken bakfra mellom 
den masken du nettopp strikket og den neste masken 
og strikk lenken rett. 

 

Arbeidsgang
Genseren strikkes med dobbelt garn nedenfra og opp. 

Bolen strikkes rundt på rundpinne opp til ermehullet 
hvor arbeidet deles, og bakstykke og forstykke strikkes 
ferdig hver for seg og frem og tilbake på pinnen.  

Ermene strikkes rundt på rundpinne eller strømpe-
pinne opp til ermehullet, hvoretter ermekuppelen 
strikkes frem og tilbake på pinnen. 
Ermene sys i, og halskanten strikkes på.  

Basen til Gardeniablomsten strikkes på venstre side av 
forstykket og på venstre ermekuppel og strikkes ifølge 
diagrammet.
Diagrammet viser vrangmaskene som strikkes. 

Til slutt hekler du ned i vrangmaskene ifølge anvisnin-
gen i oppskriften, så det dannes en blomst.
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Oppskrift
BOL
Legg opp 95 (103) 111 (121) masker med restegarnet 
på rundpinne 3,5 mm og strikk 2 pinner rett frem og 
tilbake. 
Klipp av restegarnet.

Sett Saga til arbeidet, og strikk 1 pinne vrang. Ikke 
snu, men sett sammen omgangen og fortsett rundt. 

Strikk 2 omganger vrang. 

Neste omg: *1 vr, stikk høyre p under den nederste 
tverrlenken, strikket med Saga, 3 pinner nede i 
arbeidet (= 1. p med Saga), og strikk den r*, gjenta fra 
* til *, til det er 1 m igjen, plukk opp den siste tverr-
lenken, og strikk den rett sammen med den siste 
masken = 188 (204) 220 (240) masker.

Strikk 1 vr, sett inn en omgangsmarkør og fortsett 
rundt i ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 6 cm. 
Klipp oppleggstråden forsiktig av. 

Bytt til rundpinne 4 mm. 

Fortsett rundt i glattstrikk (rett på alle omgangene) til 
arbeidet måler totalt 35 (36) 37 (38) cm. 

På neste omgang feller du av til ermehull, slik: 
Fell av de første 5 (7) 8 (10) maskene, strikk 84 (88) 
94 (100) masker, fell av de neste 10 (14) 16 (20) 
maskene, strikk 84 (88) 94 (100) masker, fell av de 
siste 5 (7) 8 (10) maskene. 
Klipp av garnet. 

La maskene på forstykket hvile, mens du strikker ferdig 
bakstykket. 

BAKSTYKKE
Strikk glattstrikk (rett på retten, vrang på vrangen), 
frem og tilbake på pinnen, alle pinnene starter og 
slutter med 1 kant-m vr.
1. p (vrangen): Strikk vrang pinnen ut.

Neste p (pinne med felling): 1 kant-m vr, 2 r sm, 
strikk rett til det gjenstår 3 m, o-innt, 1 kant-m vr. 

Fell på denne måten på hver 4. pinne, ytterligere 
2 ganger. 

Heretter feller du inn på hver 2. pinne, til det i alt er 
strikket 7 (8) 9 (10) pinner med fellinger = 70 (72) 76 
(80) masker.
 
Fortsett vider opp til ermehullet måler 20 (21) 22 (23) 
cm, målt loddrett opp fra bunnen av ermehullet. 
Avslutt med en pinne fra retten.

HALS 
Neste p (vrangen): Strikk 22 (23) 24 (26) vr, fell av de 
neste 26 (26) 28 (28) maskene til hals, strikk vrang 
pinnen ut.

Hver side av halsen strikkes ferdig for seg, samtidig 
som du feller av til skrå skulder.

Merk: Når du feller av masker både til hals og til skrå 
skulder, strikker du ikke den første avfelte masken, 
men tar den bare løst av, så overgangene der du feller 
blir så jevne som mulig.
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Høyre skulder
I starten av hver pinne fra retten feller du av i siden mot 
ermehullet 5 masker 1 (0) 0 (0) ganger, 6 masker 2 (3) 
2 (0) ganger og 7 masker 0 (0) 1 (3) ganger, SAMTI-
DIG feller du av mot siden av halsen i starten av de 2 
neste pinnene fra vrangen 3 masker 1 gang og 
2 masker 1 gang.

Venstre skulder
Start med garnet fra retten av de hvilende maskene i 
venstre side, og fell av som på høyre skulder, og fell av 
til halsen i starten av de neste 2 pinnene fra retten, og 
mot ermehullet i starten av hver pinne fra vrangen.

FORSTYKKE 
Strikk som beskrevet for bakstykket, til alle de 7 (8) 9 
(10) fellingene til ermehullet er strikket = 70 (72) 76 
(80) masker. Avslutt med en pinne fra retten.

Ikke snu arbeidet, men sett inn en markør etter de 
første 16 maskene på pinnen (sett fra retten). 
Blomstens «base», det vil si de vrange maskene du 
senere skal hekle fastmasker i, strikkes ifølge diagram-
met over de ytterste 16 maskene på venstre skulder. 

Diagrammet leses nedenfra, fra venstre mot høyre 
på pinnene fra vrangen, og fra høyre mot venstre på 
pinnene fra retten. De resterende maskene på pinnen 
strikkes fortsatt i glattstrikk. 

Neste p (vrangen): Strikk vr til det gjenstår 16 m, 
strikk disse ifølge den 1. pinnen i diagrammet.
Neste p: Strikk de første 16 m ifølge den 2. pinnen i 
diagrammet, strikk rett pinnen ut.

Fortsett slik, til ermehullet måler 12 (13) 14 (15) cm, 
målt loddrett opp fra bunnen av ermehullet. 
Avslutt med en pinne fra retten.

Neste p (vrangen): Strikk 26 (27) 28 (30) vr, fell av 
de neste 18 (18) 20 (20) maskene, strikk vr til det 
gjenstår 16 m, strikk disse ifølge diagrammet.

Arbeidet er nå delt til hals og skuldre, og hver side 
strikkes ferdig for seg. 

Strikk først venstre side ferdig (den siden hvor du 
strikker ifølge diagrammet). 

Venstre side
Fell av til hals i starten av hver pinne fra vrangen 3 m 
1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 4 ganger. 
Merk: Også her tar du første maske løst av i starten av 
hver felling. 

Fortsett videre opp i glattstrikk og ifølge diagrammet 
over de ytterste 16 maskene, til ermehullet måler 20 
(21) 22 (23) cm. Avslutt med en pinne fra vrangen.

Fell av til skrå skulder i starten av hver pinne fra retten 
5 m 1 (0) 0 (0) ganger, 6 m 2 (3) 2 (0) ganger og 7 m 
0 (0) 1 (3) ganger. 

Høyre side
Start med garnet fra retten av de hvilende maskene og 
fell av til hals i starten av hver pinne fra retten 3 m 
1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 4 ganger. 
Merk: Også her tas den 1. masken løst av i starten av 
hver felling. 

Fortsett videre opp til ermehullet måler 20 (21) 22 
(23) cm. Avslutt med en pinne fra retten.

Fell av til skrå skulder i starten av hver pinne fra 
vrangen for 5 m 1 (0) 0 (0) ganger, 6 m 2 (3) 2 (0) 
ganger og 7 m 0 (0) 1 (3) ganger.

VENSTRE ERME
Legg opp 23 (25) 25 (27) masker opp på pinne 3,5 
mm med restegarnet, og strikk 2 pinner rett frem og 
tilbake. Klipp av restegarnet.

Start med Saga, og strikk 1 pinne vrang. Ikke snu, men 
sett sammen omgangen på strømpepinne og fortsett 
rundt. 

Strikk 2 omg vrang.
Neste omg: *1 vr, stikk høyre pinne under den 
nederste tverrlenken strikket med Saga 3 pinner ned 
i arbeidet (= 1. p med Saga), og strikk den r*, gjenta 
fra * til *, til det er 1 maske igjen, plukk opp den siste 
tverrlenken, og strikk den rett sammen med den siste 
masken = 44 (48) 48 (52) masker.

Strikk 1 vr, sett inn en omgangsmarkør og fortsett 
rundt i ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 12 cm. 
Klipp oppslagstråden forsiktig av. 

Bytt til pinne 4 mm. 

Fortsett rundt i glattstrikk til det er strikket 2 (2) 1 (3) 
cm glattstrikk.

Neste omg (omgang med øking): 1 r, v-økn, strikk 
rett til den siste m, h-økn, 1 r.
 
Gjenta denne omgangen med økinger på hver 6. (6.) 6. 
(5.) omgang, i alt 14 (14) 16 (17) ganger = 72 (76) 80 
(86) masker.
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Strikk videre opp til ermet måler 45 cm. 

Neste omg: Fell av de første 5 (7) 8 (10) maskene, 
strikk 62 (62) 64 (66) rett, fell av de siste 5 (7) 8 (10) 
maskene. Klipp av garnet.
 
Ermekuppel
Nå strikker du frem og tilbake på pinnen, samtidig som 
du feller til ermekuppel. 

Start med garnet på vrangen av arbeidet og strikk vrang 
pinnen ut.

Neste p (retten) (pinne med felling): Strikk 1 kant-m 
vr, 2 r sm, strikk rett til det gjenstår 3 m, o-innt, 
1 kant-m r. 

Gjenta denne pinnen med felling på hver 4. pinne, til 
det er strikket 3 (4) 4 (4) pinner med fellinger.
 
Heretter gjentas pinnen med fellinger på hver 2. pinne, 
til det i alt er strikket 7 (7) 8 (9) pinner med fellinger. 
Avslutt med en pinne fra vrangen.

Strikk resten av ermekuppelen ifølge diagrammet, 
SAMTIDIG som du fortsetter å felle på hver pinne fra 
retten ytterligere 8 ganger. 

Heretter feller du av 2 masker i starten av hver pinne 3 
ganger i hver side, og 3 m 1 gang i hver side. 
Avslutt med en pinne fra vrangen.

Fell av de resterende 14 maskene.

HØYRE ERME
Strikkes som venstre erme, men uten diagram. 
Strikk hele ermet i glattstrikk.

MONTERING
Sy skuldersømmene sammen. 

Sy ermene i ermehullene. 
Venstre erme sys slik at den nederste delen av motivet 
på venstre side av forstykket møter den nederste delen 
av motivet på venstre erme. 

HALSKANT
Med rundpinne 3,5 mm, 40 cm og dobbelt garn 
strikker du opp masker langs retten av halsåpningen 
slik:
Start ved høyre skuldersøm og strikk opp 38 (38) 40 
(40) masker langs nakken, 24 masker ned langs venstre 
side av halsen, strikk opp 18 (18) 20 (20) masker over 

de midterste avfelte maskene, og 24 masker opp langs 
høyre side av halsen = 104 (104) 108 (108) masker 
i alt.

Sett sammen omgangen, og strikk 7 (7) 8 (8) omgang-
er ribb (1 r, 1 vr). 
 
Neste omg: *1 r, ta den vrange masken løst av med 
garnet foran m*, gjenta fra * til * omgangen ut. 

Neste omg: *Ta den rette masken løst av med garnet 
bak m, 1 vr*, gjenta fra * til * omgangen ut. 
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Fell av med italiensk sydd avfelling slik:
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 4 ganger 
omkretsen på vrangborden, og tred en stoppenål på 
garnenden. 
Viktig: Når du feller av maskene på forstykket, hvor 
halsutskjæringen er rundest, syr du litt fastere, så hals-
kanten legger seg pent inn til halsen.
1. Stikk nålen inn i den 1. m på venstre p, som om den 
skulle strikkes vr, trekk tråden igjennom. 
2. Stikk nålen inn mellom den 1. og den 2. m fra baks-
iden og ut på forsiden. 
3. Stikk nålen igjennom den 2. m, fra forsiden og ut på 
baksiden. 
4. Stikk nålen inn i den 1. m som om den skulle strik-
kes rett, og ta m av pinnen. 
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i 2. maskes forreste maskeben, trekk garnet igjennom. 
6. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle strik-
kes vr, og ta m av pinnen. 
Gjenta pkt. 2. – 6., til det er 1 (vrang)m igjen på ven-
stre pinne. 
Avslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i den første avfelte m, trekk garnet igjennom.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er sydd av. 
Fest tråden godt.

 

HEKLET DEKORASJON
Bruk dobbel tråd og heklenål 3 mm.

Da linjen med de vrange maskene i motivet dels er 
plassert på forstykket og dels på ermet, og linjen også 
er brutt, kan motivet ikke hekles i én operasjon. 
Det vil være nødvendig å klippe av garnet ved slutten av 
hver vrangmaskelinje og feste endene. 
Det blir pent og usynlig hvis du fester dem igjennom 
den 1. fastmaske-rekken. 

Start ved de markerte start-maskene som vist i diagram-
met, og hekle fra høyre mot venstre, 1 fastmaske ned 
igjennom hver vrange maske, slik: 
Stikk heklenålen inn nedenfra og opp gjennom vrang-
lenken, fang garnet, trekk igjennom og hekle en fast-
maske. Se foto.

Når det er heklet 1. gang i vrangmaskelinjen, snur du 
arbeidet og hekler fastmasker tilbake i samme rekke, 
samtidig som du hekler 2 fastmasker ned igjennom 
hver fastmaske i den foregående rekken. 

MONTERING
Fest alle ender. 

Vask genseren ifølge vaskeanvisningen på banderolen, 
og la den tørke liggende flatt på et håndkle. 
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Rett fra retten, vrang fra vrangen

Vrang fra retten, rett fra vrangen

Vrang fra retten, rett fra vrangen //  

Ta 1 m løst av, strikk 1 m r, trekk den

2 rett sammen

 Start-m når du hekler motivet

løse m over den strikkende m

Diagram  - Venstre Skulder 

  Vrangen
  Retten

Diagram - Venstre Erme 

  Retten


