Sy en mobilpung i filt
Materialeliste
Filt
Vlieseline
Spidse broderinåle

4.-7. årgang

4-8 lektioner

Brodergarn
Kraftig snøre
Pynt: Perler, pailetter, små filtfigurer…

Elevmål
Jeg skal lære om forskellige sting og teknikker indenfor syning og derefter vise,
at jeg kan:
Designe min egen mobilpung.
Sy i hånden.

Formålet med dette forløb er, at eleverne skal lære at benytte nogle
forskellige teknikker, når de skal sy i hånden. Eleverne skal lære at dekorere og applikere ting ved at sy i hånden. Produktet, der skal fremstilles, er en mobilpung, da den har en konkret anvendelse for eleverne.
Designfasen
• Eleverne skal måle den mobil eller iPad, de ønsker at lave en
pung eller taske til.
• Når de har målt, skal de tegne målene over på et stykke papir – gerne ternet papir.
• Der lægges 2 cm til hele vejen rundt på den aftegnede model.
• Hvis der skal laves en klap på pungen, skal den også tegnes på skitsen.
• Eleverne skal selv designe modelle. De skal notere deres farvevalg af filt, hvad der skal udsmykkes med og hvilken tråd, de ønsker at bruge.
Arbejdsfase
• Når designet er færdigt og godkendt, skal det klippes ud.
• Skitsen lægges oven på filten og sættes fast med en knappenål.
• Der klippes rundt omkring skitsen.
• Når filtstykkerne er klippet ud, skal der klippes et passende stykke vlieseline, så pungen bliver
kraftigere, mere stiv og solid.
• Vlieselinen stryges forsigtigt på. Husk at have et stykke stof på hver side af det, der stryges,
så der ikke kommer lim på strygejernet og strygebrættet.
• Hvis der skal applikeres noget på pungen, skal det gøres før, pungen sys sammen.
• Når de ønskede ting er applikeret, skal de to filtstykker sys sammen.
• Der skal vælges en spids broderinål for at kunne sy igennem flere lag.
• Der kan vælges flere former for sting. Der kan sys op og ned. Men der kan også vælges sting,
hvor der sys omkring de to lag, og inden den sidste løkke trækkes igennem filten, så sættes
nålen igennem, så der kommer nogle fine sting (kaldes tungesting).
• Når de to lag er syet sammen, kan der også sys sting på en eventuel klap.
• Sæt en snor på pungen, så den kan hænge omkring halsen.
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Præsentation/udstilling
Eleverne kan lave en fælles udstilling. De kan også fremlægge, hvordan de har lavet deres mobilpung,
og hvordan de har ønsket, at den skulle se ud.
Evaluering/tegn på læring
Eleverne skal kunne sy i hånden. De skal kunne vise, at de kan beherske forskellige sy og stingteknikker. Eleverne skal ende op med et færdigt produkt, der har en funktion, og som de selv kan anvende.

Inspirationsbilleder
Skabelonerne til mobiltaskerne måles op
og tegnes på papir.
Papiret sættes på filten, og der klippes efter skabelonen.

Der sættes strygevlieseline på indersiden af filten for at stabilisere og gøre mobilpungen mere kraftig, så den beskytter
mobilen bedre. Der kan sys små motiver på forsiden eller sættes knapper på.
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Der kan sættes en strop på mobiltasken, så den kan hænge om halsen.
Alternativt til mobiltasken er, at der simpelt og hurtigt kan sys en terningepose.

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Elevmål

Teknikker:
• Eleven kan beherske grundlæggende teknikker
til bearbejdning af bløde og hårde materialer
og har viden om dette.
Ideafprøvning:
• Eleven kan afprøve materialer og teknikker i konkrete
sammenhænge og har viden om afprøvning af materialer og teknikker.

Jeg skal lære om forskellige sting og teknikker indenfor syning og derefter vise, at jeg
kan:
Designe min egen mobilpung.
Sy i hånden.
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