Minecraftbroderi
Materialeliste
Computer/iPad
Brodérstof/Aidastof
Brodérgarn
Evt. passepartoutramme eller træramme

5.-7. årgang

6-10 lektioner

Printer
Brodérnål
Saks

Elevmål
Jeg kan kan brodere korssting.
Jeg kan brodere et motiv ved at følge en skabelon.
Jeg kan kombinere moderne teknologi med gamle broderiteknikker.

Tilhørende ark:
Elevarket ”Sådan broderer du korssting”

Formålet med dette forløb er, at eleverne skal lære at brodere. De skal inspireres af det velkendte
Minecraftunivers, og de skal selv finde det motiv, de ønsker at arbejde med. Motivet skal bruges som
skabelon for deres Minecraftbroderi. Minecraft er oplagt til broderi, da Minecraftverdenen er opbygget af ”firkanter”/har et pixeleret udtryk. Eleverne skal arbejde med nogle grundlæggende teknikker
i de bløde materialer på en sjov og motiverende måde.
Designfasen
Eleverne skal bruge en skabelon til at brodere efter. Eleverne skal selv fremstille deres skabelon. Der
er flere muligheder:
• De kan Google ”Minecraft broderi” eller ”Minecraft embroidery”, og der kommer flere brugbare skabeloner frem.
• Man kan også selv tegne en skabelon/figur på et stykke ternet papir ved at farve hvert felt
den farve, der skal være på broderiet.
• Eleverne kan udprinte et billede af en Minecraftfigur fra nettet, eller de kan bruge en figur fra
deres eget ”spil”. Figuren laves til skabelon ved at overføre den til ternet papir eller ved at
tegne vandrette og lodrette streger på papiret, så der dannes et mønster, der kan broderes
efter.
Fremgangsmåde/arbejdsfase
• Klargør først en brugbar skabelon.
• Find broderistof, de ønskede farver garn og broderinål.
• Find arket ”Sådan broderer du korssting” på kreatip.dk og følg instruksen.
• Eleverne kan øve korstingene på et lille stykke stof først.
• Sørg for at tælle ternene på skabelonen, så der bliver lavet det rigtig antal korssting.
•
•
•

Eleverne skal følge skabelonen og være opmærksomme på at at få broderet det korrekte antal
korssting, for at det ønskede motiv kommer frem.
Eleverne skal øve sig i at tråde nålen og binde knude på garnet, så det ikke ryger gennem
hullerne i stoffet.
De skal øve sig i at hæfte enderne korrekt, når de skifter farve på garnet.
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Præsentation/udstilling
Det vil se rigtig flot ud, hvis det færdige Minecraftmotiv kommer i en ramme. Det kan være en passepartout ramme, eller eleverne kan lave en lille træramme ud af nogle lister – i så fald kommer de
hårde materialer med i opgaven.
Eleverne kan lave en fælles udstilling, hvor alle deres Minecraftkarakterer præsenteres sammen.
Broderierne kan også laves til bogmærker, eller hvad eleverne finder på.
Evaluering/tegn på læring
• Eleverne skal kunne brodere et Minecraftmotiv, så der fremkommer en tydelig karakter.
• Eleverne skal kunne lave korssting.
• Eleverne skal kunne tråde nålen, skifte farve på broderigarnet og hæfte enderne.

Differentiering
Der kan varieres i maskestørrelsen på brodérstoffet. Jo tættere maskerne er, jo sværere er det at
brodere korrekt. Forløbet kan evt. køres i 4. klasse, men det er at fortrække, at eleverne er gode til
at koncentrere sig og er omhyggelige med udførelsen, da det er meget tydeligt, hvis enkelte korssting
sættes forkert.
Der kan også arbejdes med andre motiver end Minecraft, men netop Minecraft er velvalgt i forbindelse med broderi pga. det pixelerede udtryk.

Inspirationsbilleder
Der findes skabeloner på nettet ved at Google ”Minecraft broderi”.
Minecraftkarakteren broderes efter skabelonen.
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Så er Minecraftkarakteren færdigbroderet.

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Elevmål

Teknikker:
• Eleven kan beherske grundlæggende teknikker til bearbejdning af bløde og hårde materialer og har viden
om grundlæggende teknikker til forarbejdning af
bløde og hårde materialer ud fra hensigten med produktet.
Produktrealisering:
• Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter oplæg og har viden om arbejdstilrettelæggelse.

Jeg kan brodere korssting.
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Jeg kan brodere et motiv ved at følge en skabelon.
Jeg kan kombinere moderne teknologi med
gamle broderiteknikker.

