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Flaggor och banderoller är en supporters främsta sätt att signalera sitt stöd, förmedla ett budskap 
eller befästa närvaro. Under de senaste åren har vi sett hur allt fler tar med sig hemmagjorda flaggor 
till våra läktare, vilket förstås är väldigt välkommet. För oss är det självklart att en flagga ska vara just 
handmålad, och inte beställd från ett tryckeri. Det är däremot inte lätt att veta hur man ska bära sig åt 
till en början. Med denna enkla guide vill vi hjälpa dig som är sugen på att producera en egen flagga, 
men som kanske inte riktigt vet hur du ska göra. Det är vi tillsammans, och inte bara de organiserade 
läktargrupperna, som kan skapa en härlig färgglad visuell inramning på våra läktare, oavsett om det 
är på hemmaplan eller bortaplan.

Det finns många olika typer av flaggor och banderoller, men i denna guide fokuserar vi på de som alla 
kan producera i hemmet: Viftflaggor, megasizeflaggor, tvåpinnsflaggor och hängflaggor.



Viftflaggor är de lite mindre typerna av flaggor som oftast är gjorda med ihopsydda mönster eller enklare 
målade motiv. Ett tyg som inte väger så mycket är att föredra, så att du orkar vifta och att röret inte går 
sönder. Föreslaget mått: 1,5x1,5 - 2x2 m (+ extra tyg för fålla)

Megasize-flaggor är viftflaggor i den största storleken, därav namnet ”megasize”. Det behövs starka te-
leskoprör/metspön och lätt tyg för att kunna vifta med dem. Här synns ditt motiv mer, och det kan därför 
vara lite mer detaljerat, men ett enkelt mönster gör också jobbet. Föreslaget mått: 3 x 3 m (+ extra tyg 
för fålla)



En ’’tvåpinn’’ är, som namnet förtäljer, en flagga som hålls upp med två pinnar på sidorna. Tvåpinnsflaggan 
är ett bra sätt att uttrycka ett budskap eftersom den hålls still, och endast din fantasi kan sätta stopp för 
hur flaggan ser ut. Tänk på att du ska kunna hålla upp flaggan så du inte gör en för stor, utgå från en bredd 
som är lite kortare än dina utsträckta armar. Börja gärna med lite enklare motiv för att sedan utveckla ditt 
målande för att göra mer avancerade motiv.

Hängflaggan är väldigt lik tvåpinnsflaggan, fast utan pinnar. Den används inte sällan på bortaplan av olika 
kompisgäng. Hängflaggan tejpas på plats på lämpligt ställe inne på sektionen, förslagsvis ett räcke. En mer 
rektangulär hängflagga brukar kallas ’’banderoll’’. 



För att tillverka din egen flagga behöver du bara följa dessa steg:

Det allra viktigaste när man väljer ett motiv är att man väljer ett som man dels tycker är snyggt, men också 
har förutsättningarna för att genomföra. Om du är duktig på att skapa ett motiv själv så kan du antingen 
arbeta fram ditt motiv i valfritt redigeringsprogram på datorn eller skissa fram det på papper. Tänk dock 
på att inte börja med för avancerade motiv utan börja enkelt så kommer övning ge färdighet. Det är heller 
aldrig fel att bara göra ett Djurgårdsemblem eller ett enkelt mönster. Följ bara din skiss noggrant och håll 
dig inom linjerna så kommer det gå galant. 

En viftflagga behöver inte ha ett avancerat motiv alls, medan en hängflagga gärna får vara lite mer avan-
cerad. Är du mindre bra på att skapa ett motiv men känner en polare som är duktig? Våga fråga om hjälp! 
Det finns också gott om duktiga skissare bland Djurgårdare på sociala medier.

Tänk på att olika tyger passar olika typer av flaggor. Lakansväv eller vanligt bomullstyg passar utmärkt för din 
tvåpinnsflagga eller för hängflaggor. Detta tyg hittar du billigt på Ikea eller i en tygaffär. För större viftflaggor/
megasizeflaggor rekommenderas tunnt polyestertyg, exempelvis fodertyg eller vita duschdraperier. Dessa 
textiler är mycket lättare att vifta, vilket innebär att du inte behövar lägga ner flaggan i minut fem på grund 
av trötta armar.



Textilfärg är det bästa för att måla på tyg. Du kan hitta det hos exempelvis 
Panduro Hobby, som har butiker runt om i Stockholm. Man kan även använda 
väggfärg som är billigare i större kvantiteter, dock blir flaggan stelare och kan 
vara svår att vifta med. I Panduros sortiment finns det flera blåa nyanser, men 
också alla andra färger som du kan tänkas behöva till din flagga.

Blå – Passar bra som mörkblå.
Blandblå – Den nyans som är mest lik emblemet, alltså ganska ljus.
Ljusblå – Den här nyansen tillsammans med ”blå” passar bäst för blåränder.

Ett tips är att ta höjd för att färgernas kontrast kan komma att synas sämre på flaggan när den väl används 
på läktaren. Vi vill också tipsa om att man kan testa sig fram genom att blanda fram nyanser själv. Tänk 
på att utgå från den ljusaste färgen i din blandning, och addera sedan den mörkare i små, små portioner 
tills att du fått fram den nyans du vill ha. På så vis sparar du färg.  

Har du tillgång till en projektor så kan du koppla in den direkt till datorn för att få upp motivet på tyget. 
Sätt upp tyget på väggen och rikta projektorn mot tyget tills det passar bra. Se till så att du ritar med 
något som inte går igenom tyget och lämnar märken på väggen.

Har du inte tillgång till en projektor kan du använda dig av ett rutsystem. Då lägger du in rutor i skissen, 
förslagsvis i programmet du använder dig för att skapa motivet. Sedan ritar du lika många rutor med bly-
erts på tyget, exempelvis 5x5 cm stora rutor. När du gjort detta kan du utgå från rutorna i skissen och rita 
det som finns i respektive ruta. Detta gör det enklare att skissa för hand. 



Till tvåpinnsflaggor och mindre viftflaggor passar PVC- och VP-rör utmärkt. Dessa kan införskaffas på 
närmsta bygghandel eller genom att fråga snällt på en byggarbetsplats. Clas Ohlson, Byggmax och 
Bauhaus är några exempel på butiker som har VP-rör. För megasizeflaggor behövs längre teleskoprör 
alternativt metspön som man kan dra ut så de blir längre. 

På de flaggor som sitter på rör krävs en ’’ficka’’ i kanten för att hålla röret på plats. Detta kallas för en fålla. 
Tänk på att inte sy en för smal fålla och att stärka på toppen så att röret inte glider ut. Ett tips är också 
att sy in flaggans övriga kanter lite grann, så att den inte slits sönder lika lätt.

Det går också bra att tejpa fast din flagga på flaggpinnen om du inte har ork eller möjlighet att sy en 
fålla, det blir dock inte lika snyggt och hållbart så vill du att flaggan ska hålla under lång tid framöver 
rekommenderar vi att du syr en fålla.

Vi hoppas att denna guide hjälpt dig med att skapa din drömflagga och att vi snart får se den 
på Sofialäktaren eller på bortasektionerna runt om i landet!




