Søde garnhuer
Materialeliste
Toiletruller
Uldent garn

3.-6. årgang

1-2 lektioner

Sakse

Elevmål
Jeg kan kombinere forskellige materialer og skabe noget nyt.
Jeg kan lave en lille garnhue ved simple metoder.
Jeg kan arbejde med genbrugsmaterialer.

I denne opgave skal eleverne fremstille en sød garnhue, der kan
videreudvikles på forskellig vis. Huen fremstilles ved at bruge en
simpel knytteteknik, og derfor kan de yngste børn sagtens være
med.
Fremgangsmåde
• Tag en toiletrulle og klip den på tværs i en 2-3 cm bred ring.
• Klip de valgte garn i ca. 25-30 cm lange stykker.
• Buk hvert stykke garn på midten og læg det som en løkke.
• Træk spidserne samlet gennem løkken og stram til.
• Dette gentages hele vejen rundt om toiletrulleringen.
• Sørg for at garnet ligger tæt og er godt stramt, så det grå pap ikke kan ses.
• Når der er knyttet garn hele vejen rundt, skal enderne af garnet samles med en garnsnor eller
en tråd, så der dannes en færdig hue med en dusk/kvast i toppen.
• Huen er nu klar til at pynte, videreudvikles eller hænges op.
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Inspirationsbilleder

Garnhuerne kan bruges som julepynt, hvis der laves røde nissehuer, eller som påskepynt hvis der i
stedet for en hue formes en lille påskekylling i garnet. I påskekyllingen er der sat to kugler ind under
garnet for at danne ”mave” og ”hoved.” Der kan også laves et sødt ansigt, der kan bære garnhuen:
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Præsentation/udstilling
Huerne kan hænges op eller præsenteres samlet. De kan også være søde at hænge på en vintergren
eller på juletræet. Der kan eventuelt vælges nogle bestemte farver, hvis det er til et juletema.
Evaluering/tegn på læring
Eleverne skal kunne lave en færdig hue, som er tæt knyttet.

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Elevmål

Teknikker:
• Eleven kan beherske grundlæggende teknikker
til bearbejdning af bløde og hårde materialer
og har viden om dette.
Produktrealisering:
• Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter oplæg og har viden om arbejdstilrettelæggelse.

Jeg kan kombinere forskellige materialer og
skabe noget nyt.
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Jeg kan lave en lille garnhue ved simple metoder.
Jeg kan arbejde med genbrugsmaterialer.

