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Hæklede vimpler har længe været et hit og nu kan 
du også lave dine helt egne Dannebrogs flag som 
vimpler. Disse fine vimpel flag vil eksempelvis 
pryde på juletræet og egner sig perfekt til pynt og 
særlige lejligheder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slå 2 lm op med mørkerød 
1. rk: 1 fm-udt i 2. lm fra hæklenålen,  
vend med 1 lm    (2). 
2. rk: 1 fm-udt, 1 fm, vend med 1 lm  (3). 
3. rk: 1 fm-udt, 2 fm, vend med 1 lm  (4). 
4. rk: 1 fm-udt, 3 fm, vend med 1 lm  (5). 
5. rk: 1 fm-udt, 4 fm, vend med 1 lm  (6). 
6. rk: 1 fm-udt, 5 fm, vend med 1 lm  (7). 
7. rk: 1 fm-udt, 6 fm, vend med 1 lm  (8). 
8. rk: 1 fm-udt, 7 fm, vend med 1 lm  (9). 
9. rk: 1 fm-udt, 8 fm, vend med 1 lm  (10). 
10. rk: 1 fm-udt, 9 fm, vend med 1 lm  (11). 
11. rk: 1 fm-udt, 10 fm, vend med 1 lm  (12). 
12. rk: 1 fm-udt, 11 fm, vend med 1 lm  (13). 
13. rk: 1 fm-udt, 12 fm, vend med 1 lm  (14). 
14. rk: 1 fm-udt, 13 fm, vend med 1 lm  (15). 
15. rk: 1 fm-udt, 14 fm, vend med 1 lm  (16). 
16. rk: 1 fm-udt, 15 fm, vend med 1 lm  (17). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. rk: 1 fm-udt, 16 fm, vend med 1 lm  (18). 
18. rk: 1 fm-udt, 17 fm, vend med 1 lm  (19). 
19. rk: 1 fm-udt, 18 fm, vend med 1 lm  (20). 
20. rk: 1 fm-udt, 19 fm   (21).  
Luk af. 
 
Korset: 
Korset består af to lm-lænker der syes fast 
omkring flaget.  
Lm antallet er et cirka tal, da længden af lm-
lænken kan variere alt efter hvor stramt/ løst der 
hækles.   
  
Vandret:  
Slå 34 lm op med hvid, luk af og efterlad en tråd til 
påsyning.  
Monter nu lm-lænken: Stik nålen ind i 1. m 
(mellem 13.-14. rk), fra bagsiden.  
Og fortsæt med monteringen fra * til *.  
  
Lodret: Slå 40 lm op, luk af og efterlad en tråd til 
påsyning. 
Monter nu lm-lænken: Stik nålen ind i 11. m (20. 
rk.), fra bagsiden.  
Og fortsæt med monteringen fra * til *.  
  
Montering: 
*Læg lm-lænken på forsiden. 
Stik nålen ind i 1. lm (denne ende) og træk tråden 
igennem.  
Vend flaget om.  
Læg lm-lænken omkring flaget.  
Stik nålen ind i 1. lm (denne ende) og træk tråden 
igennem.  
Sy op og ned gennem lm på begge sider, hen til 
enden.  
Hæft enderne* 
Se billedvejledningen under.  

MATERIALER: 

Garntype: Mayflower cotton 8/4:  

Mørkerød (1412), Hvid (1402) 

Hæklenål: Str. 2,5.  

Synål 

Saks 

MÅL:  

Flag: 7 x 7,5 cm  

Ranke: 125 cm  

FORBRUG:  

(7 flag ink. Ophæng)  

Mørkerød ca. 30g  

Hvid ca. 5g 

 

 

FORKORTELSER: 

m = maske 

lm = luftmaske 

km = kædemaske 

fm = fastmaske 

rk. = række  

fm-udt = fastmaske udtagning 
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