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Dyr med smykker  
  

 

 

 

 

 

 

 
 
I denne opgave skal eleverne fremstille dyresilhuetter med smykker.  
Selve maleriet skal males i to farver – hvid silhuet og en baggrundsfarve. Slutteligt skal det valgte 
dyr pyntes med et smykke – et diadem, en halskæde, øreringe o. lign. 
Det færdige billede fremstår harmonisk og enkelt, men samtidig med en smule humor. Det giver 
en god effekt, hvis der udstilles flere malerier ved siden af hinanden.  
 
Silhuetten skal i denne opgave males hvid – ofte males den sort – for at smykket kommer til at 
fremstå tydeligere.  
 
Eleverne skal arbejde med et langt, rektangulært udgangspunkt – uanset hvilket materiale I vælger 
som baggrund. Her er der arbejdet med kraftigt pap. 
Når eleverne tvinges til et andet format end A4, A3 eller kvadratisk, udfordres deres måde at byg-
ge billedet op på og det motiv, de måtte vælge. 
 
Der er frit valg blandt alle dyr, og eleverne vælger selv, om de vil tegne hele dyret eller beskære et 
sted på kroppen. Baggrunden skal dog vende på den lange led, således de får et ”højt” udgangs-
punkt for deres motiv. Ellers ville det være for ”nemt” at vælge et firbenet dyr, der blot står.  
 
Arbejdsfase 

• Materialer præsenteres og uddeles. 

• Hver elev vælger et dyr. Google ”animal silhuette” for inspiration. Det er helt legalt at teg-
ne direkte efter en silhuet, man finder på nettet. Den kan eventuelt beskæres anderledes. 
Når dyret vælges, skal der gøres overvejelser omkring, hvilket smykket dyret slutteligt kan 
bære. 

• Lav en skitse af dyret på kladdepapir. 

• Tegn dyret over på din baggrund med blyant.  

• Mal dyr og baggrund op med akrylmaling. Afhængig af baggrunden, kan det være nød-
vendigt at give 2-3 lag, før det dækker helt. 

• Når silhuet og baggrund er tør, kan silhuettens kontur tegnes op med akryltus for at give et 
strammere udtryk og en finere kontur. 

• Fremstil det smykke, du vil give dit dyr.  

• Er baggrunden pap/karton, prikkes hullet til smykket evt. med en syl.  
 

5.-7. årgang                    3-4 lektioner 

Elevmål 
Jeg kan tegne en genkendelig dyresilhuet. 
Jeg kan give mit dyr personlighed ved hjælp af et smykke. 
 

 

Materialeliste 

Tykt karton/kraftigt pap eller lærreder i rektangulær udskæring  
Akrylmaling – hvid og andre farver 
Telefon/tablet 
Blyanter og viskelæder 
Akryltusser 
Materiale til smykkefremstilling: fx snor, perler, ståltråd 
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Inspirationsbilleder 
 

   
Silhuetterne tegnes op med blyant og males med akrylmaling.  
 

   
Silhuetterne er pyntet med smykker – perlekæder og øreringe. 
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Mål 
 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsmål – fra Fælles Mål 
 

Tegning og grafik: 

• Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra 
iagttagelser, og eleven har viden om iagttagelses- 
og tegnemetoder. 

Maleri og collage: 

• Eleven kan anvende farvernes virkemidler til at 
skabe en bestemt stemning, og eleven har viden 
om farvelære.  

Elevmål 
 
Jeg kan tegne en genkendelig dyresilhuet. 
 
Jeg kan give mit dyr personlighed ved hjælp 
af et smykke. 
 
 
 
 

 


