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Elevmål
Jeg har viden om re-design og vintage.
Jeg kan re-designe et stykke tøj.
Jeg kan give et stykke tøj nye anvendelsesmuligheder.

Tilhørende elevark: Designshoppen

Formålet med dette forløb er, at eleverne skal lære om re-design og bruge de færdigheder, de besidder i det bløde værksted. I forløbet er der fokus på designet, og der er fokus på at bruge forskellige
valgfrie teknikker og materialer til at lave et unikt og personligt re-design. Der kan evt. tages udgangspunkt i elevarket ”Designshoppen.”
Forhåndsviden
Hvad betyder det, når vi laver et re-design eller taler om vintage tøj? Ordet vintage betyder: Noget
ældre af en særlig god kvalitet. Her er det ofte tøj, der tales om. I 1990’erne fik genbrug og vintage
højere status i modeverdenen gennem unge trendspottere. Det blev in at mikse gamle accessoires i
form af sko, støvler, smykker og tasker med nyt tøj. I USA var mange villige til at betale høje beløb
for gamle slidte vintage jeans. De ældre ting fik høj status og blev hypermoderne.
Kilde: Wikipidia.com.

Der ses i dag flere succesfulde butikker, som indkøber brugt, luksuriøst modetøj og sælger det til forholdsvis gode priser. Der er også flere og flere, der handler og bytter brugt tøj på nettet.
Der er forhandlere, der lever af at indkøbe godt genbrugstøj og efterfølgende give tøjet et nyt og
spændende udseende ved hjælp af re-design. For eksempel har Frelsens Hær, som tidligere har solgt
genbrugstøj, lavet en underafdeling, hvor re-design, mode, bæredygtighed og velgørenhed er i fokus.
Slidt tøj bliver repareret og får nyt liv. Ved at genbruge mere tøj, mindsker vi også vores generering
af affald, og vi passer bedre på miljøet.
Links, der kan bruges til inspiration:
Frelsenshær redesign og vintage
http://redesign.nu/
http://www.aok.dk/shopping/frelsens-haer-redesign
Designfasen
• Eleverne skal tage udgangspunkt i deres medbragte stykke tøj.
• De skal beskrive, hvilke materialer de ønsker at benytte og påføre deres tøjstykke.
• De skal lave en serie af skitser, hvor de illustrerer arbejdsgangen fra deres oprindelige stykke
tøj til det færdige produkt. Det er vigtigt, at der på det færdige design er tegnet tydelige detaljer og farver, så det kan sættes op sammen med det færdige produkt.
• Eleverne kan også lave en beskrivelse af deres tanker og mål med det færdige produkt.
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Fremgangsmåde
• Når eleverne har været igennem designfasen, og designet er godkendt, skal de i gang med at
re-designe deres tøj.
• Det kan være en god idé, hvis eleverne tager billeder af deres egen arbejdsgang, så de har
fokus på processen, og så de enten kan følger deres skitser eller lave løbende justeringer i
skitsen, hvis de opdager, at noget af det, de har tænkt sig at gøre ved tøjet, ikke er muligt for
dem at udføre.
• Når eleverne har valgt, hvad de har lyst til gøre ved tøjet, skal de i gang med at klippe, sy,
applikere, og hvad fantasien/planen ellers bringer.
Arbejdsfase
• For at eleverne holder fokus på udgangspunktet i deres design, skal de korrigere i designet,
alt efter om de laver ændringer i tøjet, som de syr i. Det er en del af opgaven, at de skal kunne
fremvise et design, som ligner det tøj, de har lavet på papiret.
• Eleverne skal overveje, hvordan deres arbejdsgang skal være, og hvilke teknikker de vil anvende. Vil de sy på maskine, sy i hånden, applikere ting i hånden eller på maskine?
• Eleverne skal også beskrive hvilke materialer, de anvender, og hvad de ønsker at sy på tøjet.

Præsentation/udstilling
Tøjet kan eventuelt fremstilles, så det har en funktion eller der er et mål, hvortil tøjet skal anvendes.
Det kan indgå i et forløb omkring bæredygtighed, da det er re-design af tøjet, hvor noget gammelt
får et nyt liv. Tøjet kan også benyttes til et modeshow, hvor elevernes tanker bag hvert design kædes
sammen med det fremviste tøj. Tøjet kan også have en funktion i for eksempel en forestilling eller
musical, hvor eleverne har designet deres egne kostumer.
Evaluering/tegn på læring
Nå forløbet er færdigt og klar til fremvisning, kan eleverne lave et modeshow, eller de kan lave en
billedcollage af dem selv i deres re-designede tøj.
Eleverne skal kunne fortælle om deres tanker og ideer bag re-designet. De skal kunne fortælle om
tøjets anvendelighed, og om hvordan de har grebet opgaven an.

2017 © kreatip.dk

2

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Elevmål
Jeg har viden om re-design og vintage.

Teknikker:
• Eleven kan beherske grundlæggende teknikker
til bearbejdning af bløde og hårde materialer
og har viden om dette.
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Jeg kan re-designe et stykke tøj.
Jeg kan give et stykke tøj nye anvendelsesmuligheder.
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