Nøgleringe i læder og gummi
Materialeliste
Karton
Læderrester
Gummirester/dæk
Nøgleringe
Knyttegarn
Kraftige sakse
Blyanter
Rulleøjne
Perler

5.-7. årgang

2-6 lektioner

Spidse brodernåle
Karton
Hultang

Elevmål
Jeg kan give et materiale en ny funktion.
Jeg kan arbejde med genbrugsmaterialer og rester og heraf designe og fremstille min egen nøglering.

I denne opgave skal eleverne arbejde med rester og genbrugsmaterialer i form af gummirester, gamle dæk og slanger samt læderrester. Eleverne skal først igennem en designproces og efterfølgende
fremstille deres eget produkt. Begrebet ”upcycling” kommer i spil,
når eleverne skal give genbrugsmaterialer ny værdi og ny funktion.
Designfasen
Eleverne skal først designe den nøglering, som de vil lave. Der kan være et fælles oplæg eller en
brainstorm, hvor eleverne får mulighed for at få sat nogle tanker og ideer i gang. Vis eleverne de
materialer, der er tilgængelige til det færdige produkt.
• Skitsen tegnes på papir.
• Efterfølgende tegnes de enkelte dele på karton.
• Delene klippes ud, og kartonstykkerne bruges som skabeloner, når figuren skal tegnes over
på det ønskede materiale.
• Der markeres på skabelonerne, hvor der skal være sting, når nøgleringen skal sys sammen.
Arbejdsfasen
• Når skabelonerne er lavet, skal det ønskede design overføres til læderet eller gummiet.
• Tegn med en blyant eller tusch rundt om skabelonerne.
• Formerne klippes ud med en kraftig saks.
• Der sættes et kryds med en blyant på materialet, hvor der skal sys med knyttegarnet.
• Det klippes et hul med hultangen, hvor der skal sys. Det er det mindste hul, der skal benyttes.
• Når der er klippet huller, hvor stingene skal være, skal nålen trådes med knyttegarn.
• De forskellige dele sys sammen.
• Det kan laves detaljer som øjne, ansigt m.m. med hultangen.
• Der kan limes rulleøjne eller sættes perler på nøgleringen.
• Der klippes et hul, hvor selve nøgleringen skal sættes i. Hullet skal klippes lidt fra kanten af
materialet, så den bliver mest holdbar.
Præsentation/udstilling
Når eleverne er færdige med deres nøgleringe, kan der laves en fælles udstilling. Eleverne kan eventuelt navngive deres personlige nøglering.
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Inspirationsbilleder

Materialerne. Der skal benyttes kraftigt knyttegarn, spidse brodernåle, læder, gummi, nøgleringe og en hultang.

Her vises eksempler og idéer til, hvordan den personlige nøglering kan komme til at se ud.

Her er eksempler på nøgleringe af sort læder og dækrester.
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Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Elevmål

Teknikker:
• Eleven kan beherske grundlæggende teknikker
til bearbejdning af bløde og hårde materialer
og har viden om dette.
Materialekombination og udtryk:
• Eleven kan kombinere materialet til et produktudtryk
under instruktion og har viden om kombination af
materialer.
Produktrealisering:
• Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter oplæg og har viden om arbejdstilrettelæggelse.

Jeg kan give et materiale en ny funktion.
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Jeg kan arbejde med genbrugsmaterialer og
rester og heraf designe og fremstille min
egen nøglering.

