Hulehuset i skoven
Søren og Marie er tvillinger og bor i et hus ikke langt fra skoven. De elsker begge at være i skoven, og når de
har venner med hjem fra skole, tilbringer de ofte hele dagen blandt træerne.
Marie og Søren har, sammen med deres to bedste venner Vigga og Gustav, dannet en klub, der hedder
”Det hemmelige fællesskab." I klubben hjælper de deres venner og familie med at løse problemer, som de
ikke selv kan løse. Der ud over nyder de fire børn også bare at mødes og tale med hinanden om alt muligt
andet.
Klubben har længe holdt til på Søren og Maries værelse, og det er lidt besværligt, for så er det knap så hemmeligt at mødes, som de havde ønsket.
Men så en dag åbner der sig en mulighed for, at de fire venner kan få deres eget klubhus midt i skoven.
Søren og Maries forældre har nemlig ønsket sig en stor terrasse i mange år. De er begyndt at bygge den,
men de første terrassebrædder, de fik, var ikke i den rigtige kvalitet og farve. Firmaet, der havde leveret
brædderne, ville ikke tage dem tilbage, men tilbød at Søren og Maries forældre kunne købe dem for kr.
14,95 pr. bræt. Det ville de gerne, så nu ligger de bag huset og venter på at blive brugt på noget andet end
terrassen.
Søren og Marie har længe haft et fritidsjob, hvor de har gået med aviser og reklamer, så de har faktisk en
hel del penge sparet sammen. De spørger derfor, om de ikke må købe brædderne til en hule i skoven. Det,
synes deres forældre, er en god ide. Ud over brædderne skal de bruge nogle forskellige materiale til deres
hulehus, og Søren og Maries far har det hele i en stor garage tæt på huset. De beslutter sig for at tale med
ham om at købe de ting, de har brug for. De aftaler, at de kun skal betale for det, de bruger, og at der
afregnes pr. bræt. Priserne bliver som følger:
•
•
•
•

Bræt (længde 215-240 cm)
Der er 220 brædder i alt
Kraftigt reb, der kan bruges til næsten alt
Kraftig stolpe, ca. 10x10x1000 cm
Der er to af 2 af disse stolper til rådighed
Anden kraftig stolpe 10x20x100 cm.
Der er tre af disse stolper til rådighed

Pris kr. 15,- pr. bræt
Pris kr. 6,- pr. meter
Pris kr. 35,- pr. meter
Pris kr. 40,- pr. meter

Søren og Marie beslutter sammen med deres venner, at de først
vil bygge hulehuset i ispinde, så de dels får en ide om, hvad det
vil koste, og dels har en plan over, hvordan huset ender med at
se ud. De finder tre træer i skoven, som de vil bygge deres hule
imellem. De fire venner tegner et par skitser og skaber med
ispindene en model af deres hule i størrelsesforholdet 1:100.
Derefter betaler de Søren og Maries forældre for materialerne
og begynder at bygge deres eget hulehus i naturlig størrelse.
Opgave:
Tegn dit eget hulehus og konstruér det i ispinde. Du skal også
udregne, hvad det kommer til at koste med de ovenstående priser.
Er der noget, du skal bruge, du ikke kan se på listen, må du spørge din lærer om prisen.
God fornøjelse!
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