Flag og flagstænger
Materialeliste
A3-papir
Tråd
Høvl
Vliesofix

Blyant
Træ
Sandpapir
Strygejern

Stof
Søm
Hammer

5.-7. årgang

10-20 lektioner

Symaskine
Sav
Rød og hvid maling

Elevmål
• Jeg kan designe mit eget personlige flag og lave min egen
flagstang.
• Jeg kan arbejde med et design, som efterfølgende skal blive
til et færdigt produkt.
• Jeg kan kombinere hårde og bløde materialer.

Tilhørende ark:
Lærerarkene: ”Serenergy” og ”Frivind.”
Elevarket ”Det danske flag.”
Onlineforløbet ”Flag” med tilhørende elevark kan inddrages før eller efter denne opgave.

I dette forløb skal eleverne designe og fremstille deres eget flag med tilhørende flagstang. Flaget skal
sys i stof, og efterfølgende skal der laves en flagstang i træ. Det færdige flag kan fx bruges som et fødselsdagsflag.
Indledende arbejde
Forløbet kan med fordel starte med udgangspunkt i elevarket ”Det danske flag.” Det giver et indblik
i, hvorfor vi bruger flag, og hvordan det ofte er symbol på, at vi fejrer noget.
For at kunne fremstille flag og flagstang kræves nogle tekniske færdigheder, hvorfor eleverne med
fordel kan have trænet i at bruge symaskinen, skifte tråd samt at arbejde med forskellige stinglængder og typer. Der er fokus på at få lavet nogle flotte applikationer. I arbejdet med træet skal eleverne
bruge forskellig værktøjer og øve forskellige forarbejdningsteknikker.
Fremgangsmåde
Eleverne kan deles i to værksteder, så nogen går i gang med at designe flag, mens andre går i gang
med at lave selve flagstangen.
Designfasen
• Efter en fælles snak om hvad vi bruger flag til, og hvilken symbolværdi flag kan have, skal
eleverne til selv at designe deres personlige flag.
• Alle får udleveret et stykke A3-papir, da det er den størrelse, som flaget skal udarbejdes i.
• Eleverne skal tegne en grundig skitse over, hvad der skal være på flaget. Det kan være, at de
får brug for at lave flere skitser.
• Eleverne skal forsøge at lave et personligt flag.
• Der ud over skal de også lave en skitse af Dannebrog.
• De to flag skal nemlig danne hver sin side af det færdige flag.
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Arbejdsfase - flaget
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Når eleverne har designet deres flag, skal de vælge hvilket stof, de vil sy flaget i.
Derudover skal de have et stykke rødt stof i samme størrelse, som de skal lave Dannebrog af.
De skal huske at zigzagge kanter på de to stykker flagstof, så stoffet ikke trevler, og de skal
huske på sømrum m.m.
Deres ønskede motiver klippes ud af mindre stykker bomuldsstof.
På de små motiver skal der stryges Vliesofix på. Husk at lægge et stykke reststof over og under
de mindre stofstykker og Vliesofixet, så der ikke kommer lim på strygejern og strygebræt.
Når Vliesofixet er strøget på, skal det løse papir tages af, og stoffet med lim skal efterfølgende
stryges på selve flaget.
Når de ønskede detaljer er strøget på flaget, skal der sys med tætte, brede zigzag rundt om
motivet, så det applikeres flot.
Når korset på Dannebrog skal applikeres, anbefales det også at stryge Vliesofix på bagsiden
af det, inden det igen stryges på det røde stof. Så skrider det ikke, når der skal sys med tæt,
bred zigzag for at sætte korset fast på flaget.
Når begge flagsider er færdige, skal de sys sammen ret mod ret.
Der sys med lige-ud-sting.
Der efterlades en åbning på 15 cm, så flagene kan vendes med retsiderne ud ad.
Når flaget er vendt, presses hjørnerne helt ud på flaget og stryges evt. glatte.
Åbningen sys sammen med lige-ud-sting.

Arbejdsfase – flagstangen
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Det anbefales at købe nogle billige, brede lægter i fyr.
Lægterne skæres over, så der bliver to lige store dele. Disse skal bruges til selve flagstangen.
Der tegnes en cirkel i begge ender af lægten. Denne udgør diameteren på den kommende
flagstang og hjælper eleverne som en guideline.
Det overskydende træ høvles væk ned til den markerede cirkel. Det tager noget tid, og træet
bør løbende blive drejet, så der fås en fornemmelse af, at der opnås den samme ”hældning”
hele vejen rundt om flagstangen. Se inspirationsbillederne for nærmere forklaring.
Knoppen på toppen af flagstangen skal laves. Der tages et stykke fladt fyrretræ og laves en
cirkel, der passer til størrelsen på den knop, der skal laves.
Knoppen saves ud på fx en dekupørsav og pudses.
Knoppen skrues derefter fast i toppen af flagstangen.
Bunden til flagstangen laves ved at skære to brædder i sammen længde (ca. 50 cm) og skrue
dem sammen.
De to små støtter skæres og placeres under det øverste ben, så flagstangen ikke vipper.
Der skæres et stykke træ, som skal agere flagstangsholder.
Flagstangsholderen skrues sammen med flagstangen efter denne er monteret med en skrue
i bunden af foden.
Flagstangen er nu klar til at blive malet.
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Præsentation/udstilling
Flagene kan anvendes ved en festlig lejlighed, hvor de kan være dekorative. Flagene kan bruges som
fødselsdagsflag.
Evaluering/tegn på læring
Eleverne skal ende op med et færdigt produkt, hvor de selv har designet et flag, der udtrykker noget,
der er personligt for dem. De skal arbejde med hårde og bløde materialer, som efterfølgende kombineres i et færdigt produkt.

Inspirationsbilleder – design og fremstilling af flaget
Det danske flag tegnes i A3-størrelse, og der
designes personlige flag.

Der vælges stof, og det klippes derefter
ud i bomuldslærred.
Der skal klippes to stykker: Et til at lave
Dannebrog på og et til at sy det personlige flag.

Begge stykker stof skal zigzagges rundt i kanterne.
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De to stykker flag sys sammen ved
at lægge dem ret mod ret.
Der efterlades en åbning, så flaget
kan vendes.
Flaget vendes, og åbningen sys sammen.

Fremstilling af flagstangen
Der tegnes en cirkel i begge ender
af lægten.
Det overskydende træ høvles væk
ned til den markerede cirkel.
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Knoppen, bunden og flagstangholderen fremstilles.

Den færdige flagstang males med akrylmaling.
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De færdige flagstænger.

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Elevmål
Jeg kan designe mit eget personlige flag og lave min
egen flagstang.

Teknikker:
• Eleven kan beherske grundlæggende teknikker
til bearbejdning af bløde og hårde materialer
og har viden om dette.
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Jeg kan arbejde med et design, som efterfølgende skal
blive til et færdigt produkt.
Jeg kan kombinere hårde og bløde materialer.
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