Støbning

5.-7. årgang

4-8 lektioner

Materialeliste
Til støbning; flydespartel, plastikspand, boremaskine med ”blander”,
madolie, småsten som ”vægt”
Diverse støbeforme; fx emballage, mælkekartoner o. lign.
Evt. træ til ”forme”
Evt. akrylmaling og pensler
Elevmål
Jeg kan arbejde med forskellige materialer.
Jeg kan arbejde med æstetik, når jeg fremstiller en brugsgenstand.

Så skal der støbes! Eleverne skal kunne gennemskue en proces, hvor de først skal vælge/fremstille
en støbeform og kunne forestille sig, hvordan den færdige brugsgenstand kommer til at se ud. Eleverne kan fx vælge at støbe lysestage, skål eller lampefod (kræver en ekstra indsats og ekstra materialer.)
Indledende arbejde
Eleverne skal være selvhjulpne til en vis grad og have kendskab til maskinerne i træværkstedet, hvis
de selv ønsker at snedkerere en form, de vil støbe i.
Fremgangsmåde
•
•
•
•
•

Eleverne tegner skitse af deres støbeform og af deres færdige produkt, så de har en visuel ide
om, hvad de arbejder med.
Eleven fremstiller (af træ) eller vælger sin støbeform til formålet. Hav emballage/plastikkrus
og lignende med.
Støbeformen smørres indvendigt med madolie.
Flydespartlen blandes og hældes forsigtigt i passende mængde i støbeformen.
Bland massen som angivet på posen.
Mens massen er våd, isættes den anden form, der skal danne ”hullet” i det færdige produkt.
Her er det fyrfadslys, der er ombundet med malertape og olie, så de kan fjernes igen efter
hærdning.
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•

•

Hold fyrfadslysene, eller hvad der nu bruges, på plads indtil massen har sat sig en smule. Ellers
vil de skubbes op. ”Hullet” kan fx også dannes af et plastikkrus, der er fyldt med småsten for
at skabe vægt ned i massen.
Sæt form med flydespartel til tørre i 24 timer.

•
•

Støbningerne fjernes for formene.
Hvis eleverne har fremstillet deres egen træform til at støbe i, følges samme fremgangsmåde.
Vær dog obs på, at det kan være nødvendigt at skære formen af.

•

Mal med akrylmaling.
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Færdige produkter:
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Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Elevmål

Materialeforarbejdning:
• Eleven kan selvstændigt forarbejde bløde og hårde materialer,
og eleven har viden om materialers forarbejdningsmuligheder.
Teknikker:
• Eleven kan beherske grundlæggende teknikker til bearbejdning
af bløde og hårde materialer, og eleven har viden om grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer
ud fra hensigten med produktet.
Ideafprøvning:
• Eleven kan afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion, og eleven har viden om ideafprøvning i designprocesser.

Jeg kan arbejde med forskellige materialer.
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Jeg kan arbejde med æstetik, når jeg
fremstiller en brugsgenstand.

