Personlige puder
Materialeliste
A3-papir
Blyant
Tråd
Kridt
Stofrester
Pladevat

4.-6. årgang

4-6 lektioner

Stof
Symaskine
Strygejern
Vliesofix
Bomuldslærred

Elevmål
Jeg skal arbejde med et design, som efterfølgende skal blive til et produkt.
Jeg kan anvende et strygejern og en symaskine.
Jeg kan sy applikationer på min pude.

Tilhørende elevark:
Symaskinekørekort
Skabeloner til symaskinekørekort

Formålet med dette forløb er, at eleverne arbejder med designproces og fremstiller deres egen pude.
Puden skal sys i stof i A3-størrelse. Puderne skal udtrykke noget, der siger noget om eleven selv, hvor
de kommer fra, hvem de er som personer, eller hvad de godt kan lide. Forløbet fungerer godt som et
introduktionsforløb til at bruge symaskinen, da der skal arbejdes med at tråde maskinen, skifte stingtyper og applikere motiver på puden. Derfor kan der i forbindelse med denne opgave tages ”Symaskinekørekort.”
Designfasen
• Efter en fælles snak om hvordan vi kan udtrykke noget om os selv, skal eleverne selv i gang
med at designe. Eleverne skal forsøge at lave en personligt pude.
• Alle får udleveret et stykke A3-papir, da det er den størrelse, puden skal udarbejdes i.
• Eleverne skal tegne en detaljeret og grundig skitse over, hvad der skal være på puden. Det
kan være, at de får brug for at lave flere skitser.
• Skitsen skal farvelægges, og der skal tages stilling til hvilke farver tråd m.m., de vil anvende.
Arbejdsfase
• Når eleverne har designet deres pude, skal de vælge hvilken farve stof, de vil sy puden i.
• De skal huske at zigzagge kanterne på de to stykker pudestof og 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 efterfølgende stryges på selve forsiden af puden.
• Eleverne kan selv vælge, om de vil lave applikationer på begge sider af puden.
• Når de ønskede detaljer er strøget på puden, kan der sys med tætte, brede zigzag rundt om
motivet, så det applikeres flot.
• På billederne ses det, at flere har valgt Dannebrog som motiv. Når fx korset på Dannebrog
eller andre motiver 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 tætte, brede
zigzag for at sætte korset fast på flaget.
• Når de to sider på puden er færdige, skal de sys sammen ret mod ret.
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Der sys med lige-ud-sting.
Der efterlades en åbning på 15 cm, så puden kan vendes med retsiderne ud ad.
Når puden er vendt, presses hjørnerne helt ud på puden og stryges evt. glatte.
Der puttes fyld i puden. Pladevattet rykkes af i små totter, inden det fyldes i puden.
Når puden er fyldt tilpas, bukkes kanterne i åbningen ind, så de to sider flugter lige.
Åbningen sys sammen med lige-ud-sting.
Puden er færdig.

Præsentation/udstilling
Puderne kan have et fælles formål. De kan indgå i et fælles puderum eller benyttes i en hyggekrog.
Puden har også en funktion, da den kan hygge hjemme på værelset.
Evaluering/tegn på læring
Eleverne skal ende op med et færdigt produkt, hvor de selv har designet en pude, der udtrykker
noget, der er personligt for dem eller siger noget om deres personlighed.

Inspirationsbilleder – design og fremstilling af puden
Der tegnes skitser i A3-størrelse, da det
er den størrelse, selve puden skal have.

Der vælges stof, og det klippes derefter
ud i bomuldslærred.
Der skal klippes to stykker: en for- og
en bagside.
Der kan vælges at lave motiver på en af
siderne eller begge siderne.

Begge stykker stof skal
zigzagges rundt i kanterne.
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De to stykker stof sys sammen
ved at lægge dem ret mod ret.
Der efterlades en åbning, så pudebetrækket kan vendes.
Det fyldes pladevat i puden,
som er rykket i små totter.
Åbningen sys sammen.

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Elevmål

Teknikker:
• Eleven kan beherske grundlæggende teknikker
til bearbejdning af bløde og hårde materialer
og har viden om dette.
Maskiner:
• Eleven kan anvende tilladte maskiner og har viden
om tilladte maskiner.

Jeg skal arbejde med et design, som efterfølgende skal blive til et produkt.
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Jeg kan anvende et strygejern og en symaskine.
Jeg kan sy applikationer på min pude.

