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Opskrift på fødselsdagsflag. 
 
Rester af bomuldsgarn: 2 grønne nuancer, 
rødt og hvidt 
Hæklenål nr. 2 og 3 
Granulat/småsten til fyld 
Flagstang/gren ca. 28 cm høj + snor 
 
Forkortelser: 
m = maske 
lm = luftmaske 
km = kædemaske 
fm = fastmaske 
stgm = stangmaske 
2i1 = udtagning, der hækles to masker i 
samme maske 
omg = omgang 
rk = række 
MR = magisk ring 
*…* = gentagelse inden for stjernerne 
x… = antallet af gange, der skal gentages 
(..) = antal masker ved omgangens afslutning 
 
Bunden af bakken: 
Hækles i lys grøn og med nål nr. 3. 
1. omg: 6 fm i MR 
2. omg: 2i1 x6 (12 m) 
3. omg: *1 fm, 2i1* x6 (18 m) 
4. omg: *2 fm, 2i1* x6 (24 m) 
5. omg: *3 fm, 2i1* x6 (30 m) 
6. omg: *4 fm, 2i1* x6 (36 m) 
7. omg: *5 fm, 2i1* x6 (42 m) 
8. omg: *6 fm, 2i1* x6 (48 m) 
9. omg: *7 fm, 2i1* x6 (54 m) 
10. omg: *8 fm, 2i1* x6 (60 m) 
11. omg: *9 fm, 2i1* x6 (66 m) 
12. omg: *10 fm, 2i1* x6 (72 m) 
Slut med 1 km. Luk af. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toppen af bakken: 
Hækles i lys grøn og med nål nr. 3 
1. omg: 12 fm i MR – stram ikke helt til, da 
flaget senere skal placeres her. 
2. omg: *1 fm, 2i1* x6 (18 m) 
3. omg: *2 fm, 2i1* x6 (24 m) 
4. omg: *3 fm, 2i1* x6 (30 m) 
5. omg: *4 fm, 2i1* x6 (36 m) 
6. omg: *5 fm, 2i1* x6 (42 m) 
7. omg: *6 fm, 2i1* x6 (48 m) 
8. omg: *7 fm, 2i1* x6 (54 m) 
9. omg: *8 fm, 2i1* x6 (60 m) 
10. omg: *9 fm, 2i1* x6 (66 m) 
11. omg: *10 fm, 2i1* x6 (72 m) 
12.-14. omg: 1 fm i hver m (72 m) 
Skift garn til den mørke grønne. Top og bund 
hækles nu sammen ved at føre nålen gennem 
m på toppen og gennem m på bunden, før 
garnet trækkes igennem. 72 fm. Slut med 1 
km. Luk af. 
 
Blomster (6 stk): Hækles i hvid og med nål nr. 
2. 
Hækl *1 stgm, 1 km* x5 i MR. Luk af. 
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Flag: Hækles i rødt med nål nr. 3. Vend hver 
rk med 1 lm. 
Slå 25 lm op og vend. 
1. – 18. rk: Start i 2. m fra nålen: 24 fm 
Hækl fm hele vejen rundt om flaget, så det 
får en fin kant. Slut med 1 km. Luk af. 
Broder med kædesting det hvide kors i flaget 
på begge sider. Sæt flaget på flagstangen. 
 
Blomsterne syes på bakken og der broderes 
stilke (kædesting) og i midten af 
blomsterhovedet (en fransk knude). Bakken 
fyldes op med granulat/småsten, så den er 
hård og kan holde flaget. Flagstangen sættes 
i hullet og der strammes til/hæftes. 
 
God fornøjelse  
 
 
 
Tag mig gerne på #vivi_lykkegaard, så jeg kan 
se dit fine flag. 


