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Flagranke.
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Tekst og fotos: Kirsten Pioch
Måske skal du konfirmeres, have
studentergilde eller holde fødselsdag og så hører der flag til. Her får
du et let mønster til flagranke, som
du kan hænge i vinduet eller bruge
som pynt på bordet.
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Syvejledning
1. Stryg et ombuk på 0,75 cm på stoffets lange side og sy det korte bånd
fast helt ude i kanten – se foto 1.
2. Fold stoffet så båndet ligger oven
på hinanden inden i flaget – se foto 2.
3. Sy en søm 0,5 cm fra kanten – se
foto 3.

Materialer
• 1 stykke rødt stof 19 x 10 cm
• 1 stk. hvidt bånd 21 cm x 1 cm
• 1 stk. hvidt bånd 14 cm x 1 cm
• 1 stk. tyndt bånd til at forbinde
de antal flag, som du vil have i
ophænget.
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4. Stryg sømmen fra hinanden.
Sømmen skal ligge på midten af stoffet. Sy en søm på den nederste ende
af stoffet – se foto 4.
5. Vend flaget om på retsiden og
stryg det – se foto 5.

Foto 4.

Foto 7.

6. Fold det lange bånd rundt om flaget og fold enderne ind i flagets øverste ombuk - se foto 6.
7. Sæt det hvide og tynde bånd fast
med knappenåle, så det ikke flytter
sig under syningen og sy en søm i
kanten – se foto 7.
8. Sy så mange flag som du har brug
for og forbind dem med det tynde
bånd – se foto 7.
Nu er du klar til at pynte med de flotte
flag.
Jeg ønsker dig en god fest.
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