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Gardenia är en enkel basröja med en iögonfallande virkad dekoration som är inspirerad av
Billie Holidays ikoniska vita Gardenia, den som hon ofta bar sittande i håret. Gardenia har en
feminin relativt kort och kroppsnära passform och du kan fortsätta den feminina stilen genom
att använda tröjan till ett par byxor med kvinlligt snitt eller en pennkjol. Du kan också göra
tvärt om och bära Gardenia tillsammans med jeans och ett par loafers.
STORLEKAR
S (M) L (XL)
MÅTT
Passar övervidd:83-90 (91-98) 99-106 (107-116) cm
Övervidd: 94 (102) 110 (120) cm
Längd (mätt från överst på axeln): 55 (57) 59 (61) cm
Ärmlängd: 45 (45) 45 (45) cm
STICKFASTHET
20 maskor och 29 varv slätstickning med dubbelt garn
på sticka 4 mm = 10 x 10 cm.
Stickfastheten är mätt efter tvätt.

MATERIAL
Garn från Filcolana
350 (400) 450 (450) g Saga färg 977 (Marzipan)
Hela tröjan stickas med dubbelt garn.
Rundsticka 3,5 mm, 40 och 80 cm.
Rundsticka 4 mm, 80 cm
Strumpstickor 3,5 och 4 mm
Virknål 3 mm
Stickmarkörer
Skräpgarn till den italienska uppläggningen.

Stickstorleken är endast vägledande.
Får du fler maskor/10 cm byter du till en grövre sticka,
får du färre maskor/10 cm byter du till en tunnare
sticka.
filcolana © 2022

filcolana.dk

Teknik

Arbetsgång

SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

Tröjan stickas i dubbelt garn, nerifrån och upp.

km-a
Kantmaska, stickas avig alla varv.

Kroppen stickas runt på rundsticka upp till ärmhålet
där arbetet delas så att fram- och bakstycke stickas var
för sig fram- och tillbaka.

km-r
Kantmaska, stickas rät alla varv.
ödhpt (överdragshoptagning, vänsterlutande hoptagning)
Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag den lyfta
maskan över.
ö1h (högerlutande ökning)
Lyft med vänsterstickan upp tråden mellan 2 maskor,
bakifrån och fram, sticka den rät.
ö1v (vänsterlutande ökning)
Lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor,
framifrån och bakåt, sticka den avigidet rät.
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Ärmarna stickas runt på rundsticka eller strumpstickor
upp till ärmhålet, ärmkupan stickas sedan fram och
tillbaka.
Ärmarna sys fast i ärmhålen. Halskanten plockas upp
runt halsringningen och stickas sist.
Basen till den virkade Gardenian stickas enligt diagram
på vänster sida av framstycket och vänster ärmkupa.
Diagrammet visar de avigmaskor som görs som “mall”
att sedan virka i.
Blomman virkas därefter, enligt anvisningar i
beskrivningen, i de aviga maskorna.
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Beskrivning
KROPP
Lägg med skräpgarnet på sticka 3,5 mm upp 95 (103)
111 (121) maskor.
Sticka 2 räta varv, fram och tillbaka. Ta av skräpgarnet.
Fortsätt att sticka med Saga (dubbelt garn), sticka
1 avigt varv, vänd INTE, sammanfoga istället arbetet för
att sticka runt.
Sticka 2 aviga varv.
Nästa varv: *1 avig, stick in högerstickan under den
nedersta tvärlänken stickad med Saga, 3 varv ner i
arbetet (= 1:a varvet stickat med Saga) och sticka 1 rät
maska i den*, upprepa *-* till 1 maska återstår, lyft
upp den sista tvärlänken och sticka den rät tillsammans
med sista maskan =188 (204) 220 (240) maskor.

Upprepa detta minskningsvarv varv 4:e varv ytterligare
2 ggr.
Fortsättningsvis minskas vart 2:a varv till totalt 7 (8)
9 (10) minskningsvarv är gjorda = 70 (72) 76 (80)
maskor.
Fortsätt att sticka utan minskningar till ärmhålet mäter
20 (21) 22 (23) cm, mätt rakt upp från botten av ärmhålet. Sista varvet stickas från rätsidan.
HALSRINGNING
Nästa varv (avigsidan): Sticka 22 (23) 24 (26) aviga,
maska av de följande 26 (26) 28 (28) maskorna, sticka
aviga maskor varvet ut.
Vardera sidan om halsringningen stickas för sig samtidigt som avmaskningar formar de sluttande axlarna.
OBS! Både vid avmaskningarna vid halsen och avmaskningarna på axlarna, lyfts första maskan, detta gör
att kanten blir jämnare och finare (än om man stickar
första maskan).

Sticka 1 avig maska, häng en markör som visar varvets
början på stickan och fortsätt sticka resår (1 rät, 1 avig)
runt till arbetet mäter 6 cm.
Klipp försiktigt bort skräpgarnet.
Byt till rundsticka 4 mm.
Fortsätt att sticka slätstickning runt (alla varv stickas
räta), till arbetet mäter totalt 35 (36) 37 (38) cm.
På nästa varv avmaskas för ärmhål enligt följande:
Maska av de första 5 (7) 8 (10) maskorna, sticka 84
(88) 94 (100) maskor, maska av de följande 10 (14)
16 (20) maskorna, sticka 84 (88) 94 (100) maskor,
maska av de sista 5 (7) 8 (10) maskorna.
Ta av garnet
Låt framstyckets maskor vila medan du stickar bakstycket.
BAKSTYCKE
Sticka slätstickning (räta maskor från rätsidan och aviga
maskor från avigsidan) fram och tillbaka, alla varv börjar
och slutar med 1 km-a.
Varv 1 (avigsidan): Sticka aviga maskor varvet ut.
Nästa varv (minskningsvarv): 1 km-a, 2 räta maskor
tillsammans, sticka räta maskor till 3 maskor återstår,
1 ödhpt, 1 km-a.
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HÖGER AXEL
Avmaska i början av varje varv från rätsidan (mot
ärmhålet) 5 maskor 1 (0) 0 (0) ggr, 6 maskor 2 (3) 2
(0) ggr och 7 maskor 0 (0) 1 (3) ggr, SAMTIDIGT
avmaskas i början av de 2 följande varven från avigsidan
(mot halskanten) 3 maskor 1 ggr och 2 maskor 1 ggr.
VÄNSTER AXEL
Fortsätt att sticka vänster axel från rätsidan, avmaska
som på höger axel, dvs avmaskningarna för halsen
görs i början på de följande 2 varven från rätsidan och
avmaskningarna mot ärmhålet görs i början på varven
från avigsidan.
FRAMSTYCKE
Sticka som bakstycket till samtliga 7 (8) 9 (10)
minskningar är gjorda för ärmhålet = 70 (72) 76 (80)
maskor. Sista varvet stickas från rätsidan.
Vänd INTE på arbetet, sätt en markör efter de första
16 maskorna (räknat från rätsidan). Blommans mall,
dvs de aviga maskor som det sedan skall virkas fastmaskor i, stickas enligt diagrammet för vänster axel, på de
markerade 16 maskorna.
Diagrammet läses nerifrån och upp, från vänster till
höger på varven från avigsidan och från höger mot
vänster på varven från rätsidan.
De resterande maskorna slätstickas som tidigare.
Nästa varv (avigsidan): Sticka avigt fram till de sista
16 maskorna, sticka dessa enligt diagrammets 1:a varv.
Nästa varv: Sticka de första 16 maskorna enligt
diagrammet, de resterande maskorna stickas räta.
Fortsätt att sticka på detta sätt till ärmhålet mäter 12
(13) 14 (15) cm, mätt rakt upp från botten av ärmhålet.
Sista varvet stickas från rätsidan.
Nästa varv (avigsidan): Sticka 26 (27) 28 (30) aviga,
maska av de följande 18 (18) 20 (20) maskorna, sticka
aviga maskor till de sista 16 maskorna, sticka dessa
enligt diagrammet.
Vardera sidan om halsringningen stickas för sig.
Sticka först vänstersidan (den sida där blomman stickas
enligt diagrammet).
Vänster sida
OBS! Även här lyfts första maskan vid varje avmaskning
så att kanten blir jämnare och finare.
Avmaska i början av varje varv från avigsidan 3 maskor
1 ggr, 2 maskor 1 ggr och 1 maskor 4 ggr.
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Fortsätt att sticka slätstickning utan minskningar och
att följa diagrammet på de 16 markerade maskorna till
ärmhålet mäter 20 (21) 22 (23) cm. Sista varvet stickas
från avigsidan.
Avmaska, för den sluttande axeln, i början av varje varv
från rätsidan (mot ärmhålet) 5 maskor 1 (0) 0 (0) ggr,
6 maskor 2 (3) 2 (0) ggr och 7 maskor 0 (0) 1 (3) ggr
Höger sida
OBS! Även här lyfts första maskan vid varje avmaskning.
Fortsätt att sticka höger axel från rätsidan, avmaska i
början av varje varv från rätsidan 3 maskor 1 ggr,
2 maskor 1 ggr och 1 maskor 4 ggr.
Fortsätt att sticka slätstickning utan minskningar till
ärmhålet mäter 20 (21) 22 (23) cm.
Sista varvet stickas från rätsidan.
Avmaska, för den sluttande axeln, i början av varje varv
från avigsidan (mot ärmhålet) 5 maskor 1 (0) 0 (0) ggr,
6 maskor 2 (3) 2 (0) ggr och 7 maskor 0 (0) 1 (3) ggr
VÄNSTER ÄRM
Lägg med skräpgarnet på sticka 3,5 mm upp 23 (25)
25 (27) maskor.
Sticka 2 räta varv, fram och tillbaka. Ta av skräpgarnet.
Fortsätt att sticka med Saga (dubbelt garn) sticka
1 avigt varv, vänd INTE, sammanfoga istället arbetet för
att sticka runt på strumpstickor.
Sticka 2 aviga varv.
Nästa varv: *1 avig, stick in högerstickan under den
nedersta tvärlänken stickad med Saga, 3 varv ner i
arbetet (= 1:a varvet stickat med Saga) och sticka 1 rät
maska i den*, upprepa *-* till 1 maska återstår, lyft
upp den sista tvärlänken och sticka den rät tillsammans
med sista maskan =44 (48) 48 (52) maskor.
Sticka 1 avig maska, häng en markör som visar varvets
början på stickan och fortsätt sticka resår (1 rät, 1 avig)
runt till arbetet mäter 12 cm.
Klipp försiktigt bort skräpgarnet.
Byt till sticka 4 mm.
Fortsätt att sticka slätstickning runt, sticka 2 (2) 1 (3)
cm slätstickning.
Nästa varv (ökningsvarv): 1 rät, ö1v, sticka räta
maskor till 1 maska återstår, ö1h, 1 rät.
4 av 7

Uprepa detta ökningsvarv vart 6:e (6:e) 6:e (5:e) varv
totalt 14 (14) 16 (17) ggr = 72 (76) 80 (86) maskor.
Fortsätt sticka utan ökningar till ärmen mäter 45 cm.
Nästa varv: Avmaska de första 5 (7) 8 (10) maskorna,
sticka 62 (62) 64 (66) rära, avmaska de sista 5 (7) 8
(10) maskorna. Ta av garnet.
Ärmkupa
Fortsättningsvis slätstickas arbetet fram och tillbaka
samtidigt som minskningar görs för att forma ärmkupan.

HALSKANT
Plocka, från rätsidan, med dubbelt garn och 40 cm
rundsticka 3,5 mm upp maskor runt halsringningen
enligt följande:
Börja vid höger axelsöm och plocka upp 38 (38) 40
(40) maskor längs bakstycket, 24 maskor ner längs
vänster sida av ringningen, plocka upp 18 (18) 20 (20)
maskor i de mittersta avmaskade maskorna och 24
maskor upp längs höger sida av ringningen = totalt 104
(104) 108 (108) maskor.
Sammanfoga för att sticka runt, sticka 7 (7) 8 (8) varv
resår (1 rät, 1 avig).

Börja sticka från avigsidan, sticka aviga maskor varvet
ut.

Nästa varv: *1 rät, lyft avigmaskan avigt med garnet
frmför arbetet*, upprepa *-* varvet ut.

Nästa varv (rätsidan)(minskningsvarv): Sticka
1 km-a, 2 räta maskor tillsammans, sticka räta maskor
till 3 maskor återstår, 1 ödhpt, 1 km-r.

Nästa varv: *Lyft rätmaskan avigt med garnet bakom
arbetet, 1 avig*, upprepa *-* varvet ut.

Upprepa detta minskningsvarv vart 4:e varv till totalt
3 (4) 4 (4) minskningsvarv är gjorda.
Fortsättningsvis minskas vart 2:a varv till totalt 7 (7) 8
(9) minskningsvarv är gjorda.
Sista varvet stickas från avigsidan.
Sticka resten av ärmkupan enligt diagram,
SAMTIDIGT görs minskningarna på varje varv från
rätsidan ytterligare 8 ggr.
Fortsättningsvis avmaskas 2 maskor i början av varje
varv till 3 avmaskningar är gjorda i var sida, därefter
avmaskas 3 maskor 1 ggr i var sida. Sista varvet stickas
från avigsidan.
Maska av resterande 14 maskor.
HÖGER ÄRM
Stickas som vänster ärm men utan mönster enligt diagrammet, dvs hela ärmen slätstickas.
MONTERING
Sy ihop axelsömmarna.
Sy i ärmarna i ärmhålen. Vänster ärm sys i så att nedre
delen av motivet på vänster framstycke möter nedre
delen av motivet på ärmen.
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Avmaska med en sydd italiensk avmaskning:
Ta av garnet med en trådända som är 4 gånger så lång
som resårens omkrets och trä den på en trubbig nål.
OBS: När du avmaskar framstyckets maskor, vid rundningen, avmaska lite fast så att halskanten lägger sig fint
mot halsen.
1. Stick in nålen i 1:a maskan på vänster sticka som om
den skulle stickas avigt, drag igenom garnet.
2. Stick in nålen mellan 1:a och 2:a maskan, bakifrån
och ut på framsidan.
3. Stick in nålen i 2:a maskan, framifrån och ut på
baksidan.
4. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stickas rät, drag igenom garnet och lyft maskan av stickan.
5. Stick från framsidan in nålen, från höger mot vänster, bakom 2:a maskans främre maskbåge och framåt,
drag igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stickas avigt, drag igenom garnet och lyft maskan av stickan.
Upprepa 2 - 6 till det återstår 1 maska (avig) på vänsterstickan.
Avslutning:
7. Stick från framsidan in nålen, från höger mot vänster, i den först avmaskade maskan, drag igenom
garnet.
8. Som punkt 6. Samtliga maskor är avmaskade. Fäst
trådändan ordentligt.

VIRKAD DEKORATION
Virka med dubbelt garn och virknål 3 mm.
Då avigmasklinjerna i motivet dels är placerade på
framstycket och dels på ärmen och linjerna dessutom är
brutna kan linjerna inte virkas i ett svep, man måste ta
av garnet i slutet av varje linje och fästa tråden. Det är
lättast att fästa osynligt i varvet med de fasta maskorna.
Börja vid de maskor som är markerade i diagrammet
och virka från höger mot vänster, virka 1 fast maska i
varje avig maska enligt följande: Stick virknålen, nerifrån och uppåt genom avigmaskan, fånga garnet, drag
igenom och gör 1 fast maska (se bild).
När du har virkat fasta maskor i hela linjen med avigmaskor, vänds arbetet och det virkas 2 fasta maskor i
varje fastmaska i föregående varv tillbaka.

MONTERING
Fäst alla trådändor.
Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på banderollen och låt den torka plant på en handduk.
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DIAGRAM
Diagrammen läses från höger till vänster på varven
från rätsidan och från vänster till höger på varven från
avigsidan.

Diagram - Vänster Axel

Rät maska på rätsidan, avig maska på avigsidan
Avig maska på rätsidan, rät maska på avigsidan
Avig maska på rätsidan, rät maska på rätsidan //
Börja virka i denna maska
Ödhpt: lyft 1 maska rät, sticka 1 rät maska,
drag den lyfta maskan över
2 rätta maskor tillsammans

Avigsidan

Rätsidan

Diagram - Vänster Ärmkulle

Rätsidan
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