Glashuse
Materialeliste
Glas - kasseret vinduesglas
Pulverfarver til glas
Flydende lim
Glasskærer
Fiberpapir
Glastang

4.-7. årgang

5-8 lektioner

Skæreunderlag
Beskyttelsesbriller
Stringers og glasperler
Diamantsvamp
Ler/glasovn
A4-papir

Elevmål
Jeg kan arbejde med geometriske figurer i glas.
Jeg kan farve og dekorere glas.
Jeg kan arbejde sikkert med glas og kender til sikkerhedsreglerne.

Introduktion
Eleverne skal i denne opgave hver især fremstille et glashus. Først laves der en skitse til huset, og
bagefter skal der, med fokus på sikkerheden, skæres og farves glas.
For at inddrage Fælles Måls ”Skulptur og arkitektur”-del i faget, kan man vælge at gå til opgaven
med den idé, at eleverne skal fremstille en kopi af et kendt bygningsværk eller en kendt arkitekt, fx
Gaudí. I det nedenstående forløb har der dog være fokus på de geometriske former i husene efter
følgende fremgangsmåde:
Inden forløbet går i gang, skal eleverne instrueres i, hvordan de anvender en glasskærer. Det kan
være en god idé at lade eleverne øve sig i at skære i nogle reststykker, så de får fornemmelsen af,
hvor vigtigt det er, at de skærer igennem hele glasstykket for at være i stand til at få et helt og fint
stykke glas, som de efterfølgende kan arbejde videre med. Hvis ikke de skærer helt igennem
glasset, vil glasset splintres, når det knækkes med glastangen og ikke være til at bruge.
Alle elever skal have sikkerhedsbriller på, så de undgår glassplinter i øjnene, når glasset skæres
eller knækkes. Desuden skal eleverne passe på ikke at få glassplinter i fingrene, og samtidig skal de
undgå, at glasset spredes, så andre kan komme til skade eller skære sig.
Arbejdsfase
• Eleverne skal lave en skitse over deres hus, så de ved, hvor mange glasstykker de præcis
skal skære.
• Der skal laves vinduer, døre, tag, (skorsten o.lign.) og selve huset, som skal skæres ud i
trekanter og firkanter.
• Husk at lave lige lange snit gennem hele glasset, og ud fra dette skal de små figurer
efterfølgende skæres.
• Alle dele skal slibes med en diamantsvamp under en vandhane.
• Glasset tørres.
• Når glasset er helt tørt, kommes der et tyndt lag lim på.
• Der vælges én farve til hvert stykke glas.
• Hold farverne adskilt. Rød hældes på ved den røde farves plads osv.
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Farven drysses på glasset, mens det ligger på et stykke papir.
Overskydende farve drysses af på papiret og hældes tilbage i bøtten.
Der kan evt. tegnes motiver (gardiner, sprosser på vinduer, dørhåndtag m.m.) på de små
stykker glas med en glastusch.
Der kan også lægges små glasstringers eller grønlænderperler på figuren.
Når alle de ønskede stykker glas er farvet, placeres de, så de danner det færdige udtryk.
Glasset skal lægges på fiberpapir på en ovnplade.
Glasset brændes i lerovnen.

Instruktion til ovnen
Afhænger af skolens ovn. Der kan formodentlig laves en programmering.
• Ovnen varmes op. Temperaturen afhænger af hvilken glastype, der anvendes og hvilken
slags fusing, der ønskes.
• Ved ca. 830° opnås en fullfusing, og glasset er smeltet helt sammen.
• Ved 690°- 740° opnås en tack-fusing, hvor de forskellige lag blot smeltes sammen, men
lagene er fortsat tydelige.
• Temperaturen skal sænkes langsomt og kontrolleret for at sikre, at glasset ikke sprænger.
• Glasset udvider sig, når det opvarmes. Det trækker sig sammen igen, når det køles ned.
Differentieringsmuligheder
Hvis det vurderes, at det er svært for eleverne selv at skære glasset ud, så kan læreren på forhånd
have skåret nogle figurer, som eleverne så ”bare” selv skal sammensætte og farve. I så fald er der
mest fokus på det æstetiske og mindre fokus på sikkerheden omkring glasarbejde.
Inspirationsbilleder
Materialerne, der anvendes til at
skære i glas.
Skitserne af husene lægges under
glasset, når delene skæres.

Der hældes lidt lim på glasset.
Limen fordeles i et tyndt lag på
glasset, så pulverfarven kan hænge
fast.
Det er vigtigt, at limlaget er tyndt,
ellers kan farven sætte sig i klumper
og blive ujævn.
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Stil farverne op så de er overskuelige
at gå til.
Vigtigt: farverne skal holdes adskilt.
Farven drysses på i et tyndt lag.
Efterfølgende bankes glasset let af,
så overskydende farve drysser af og
kan hældes tilbage i bøtten.

Når de ønskede farver er kommet på
de forskellige glasstykker, sættes
huset sammen og lægges på
fiberpapir på ovnpladen.

De færdige glashuse.

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Maleri og collage:
• Eleven kan fremstille billeder i flere lag og har
viden om lagdelt billedopbygning.
• Eleven kan fremstille en collage med en rumlig
dimension og har viden om assemblage.
Skulptur og arkitektur:
• Eleven kan fremstille en arkitekturmodel ud fra
egen planlægning og har viden om sammenhæng
mellem form og funktion i bygninger.
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Elevmål
Jeg kan arbejde med geometriske figurer i
glas.
Jeg kan farve og dekorere glas.
Jeg kan arbejde sikkert med glas og kender
til sikkerhedsreglerne.

