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Stoftryk og udskæringer 
 
 

 

 

  

 

 

 
I dette forløb skal eleverne arbejde med personlige udtryk. 
De skal i første omgang arbejde med et selvvalgt personligt billede, 
som de skal bearbejde og redigere elektronisk. 
Motivet skal overføres til en plasticlomme, hvori der skal skabes en 
skabelon, der efterfølgende bruges til tryk på udvalgt materiale. 
Forud for forløbet kan eleverne have arbejdet med at sy fx net eller puder, som det personlige tryk 
kan komme på. 
 
Designfasen 

• Eleverne skal finde ud af, hvilket produkt de vil skabe. 

• Eleverne skal lave en funktionel beskrivelse af, hvad de vil overføre deres motiv på. Det kan 
være en pude, et net, et trykt billede. Billedet kan også overføres til træ m.m. 

• Det færdige tryk skal således ende på en funktionel genstand.  

 
Fremgangsmåde 

• Eleverne skal finde eller tage et billede af dem selv eller noget, der har en personlig betydning 
for dem. 

• Det er vigtigt, at billede er taget med en hvid baggrund. 

• Når der er valgt et billede, skal det redigeres, så alle farver og gråskaleringer er fjernet. Billedet 
skal være helt sort/hvidt. 

• Når billedet er godkendt, skal det printes. 

• En plasticlomme klippes op, så den er delt i to lige store stykker i A4-størrelse. 

• Det printede billede tapes på en side af plasticlommen, så motivet kan ses igennem. 

• Alt det sorte på billedet tegnes op på plasticlommen. 

• Når alt det sorte er tegnet op, skal dette skæres væk. 

• Det er vigtigt, at alt det hvide hænger sammen i et stykke, når det sorte bliver skåret væk.  

• Hvis ikke det er muligt at få alt det hvide til at hænge sammen, så kan det være nødvendigt 
at lave små ”kanaler” i det sorte, så det hvide kommer til at hænge sammen. 

• Når alle sorte områder er tegne op, så skal der findes et skæreunderlag og en skærekniv. Der 
kan benyttes en hobbykniv, men det er lettere med en tynd skærekniv, da der kan være små 
detaljer. 

• Alt det sorte skal skæres fra. 

• Skulle uheldet ske, og der bliver skåret, så det hvide bliver delt, kan det repareres med klar 
tape. 

5.-7. årgang            6-9 lektioner 

Materialeliste 
Skærekniv Plasticlommer Fotografier Sprittusser Skæreunderlag 
Tape Stofmaling Akrylmaling Stof Karton  

 
Elevmål 
Jeg skal lære teknikker til billedredigering og til sort/hvid tryk. 
Jeg kan arbejde med udskæring af skabelon og efterfølgende lave tryk. 
Jeg kan overføre et personligt motiv til en funktionel genstand. 
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• Når alt det sorte er skåret fra, skal plasticlommen tages af papiret. 

• Der er nu fremstillet en skabelon, der kan bruges til tryk. 

• Når skabelonen skal anvendes, kan det være en god idé at sætte små stykke tape, der er rullet, 
mellem skabelonen og det underlag, der skal laves tryk på. 

• Når skabelonen er placeret, så den ikke skrider, er der gjort klar til at lave selve trykket. 

• Hvis der laves tryk på stof: en svamp fugtes med stofmaling, og svampen duppes på 
skabelonen, der ligger på stoffet. 

• Hvis der laves tryk på træ, karton eller papir: en svamp fugtes med den ønskede maling. 

• Der duppes i alle hullerne på skabelonen. 

• Der kan duppes let, hvis der ønskes en skyggelignende effekt. 

• Skabelonen kan bruges mange gange, da den blot kan skylles og tørres igen og igen. 

• Hvis der laves tryk på stof, så læs omhyggeligt på stofmalingen, da malingen skal fikseres, så 
den kan holde i vask. Dette kan gøres ved at stryge stoffet, så der sker en varmefiksering. 

 
Evaluering/tegn på læring 
Hvis eleverne har formået at få skåret alt det sorte væk, så vil de tydeligt kunne se deres udvalgte 
print omsat til tryk. Oplevelsen af at simple udskæringer i en plasticlomme kan gendanne et 
personligt udtryk, kan være en positiv oplevelse, der giver motivation for at eksperimentere med den 
færdige skabelon. 
Eleverne kan fortælle om deres valgte tryk. De kan fortælle om, hvad de er stolte af, og hvor der var 
flest udfordringer. De kan arbejde med tryk med den samme skabelon på forskellige materialer, og 
derved får et større kendskab til, hvordan materialerne er at arbejde med. 

 
 
Inspirationsbilleder 
 

  
Når det valgte billede er redigeret i sort/hvide nuancer, så tapes det på en plasticlomme. 
De sorte områder tegnes op med en sprittusch. 
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Færdige tryk: 

   
 
 
 

De sorte områder skæres væk. 
 
Når skabelonen er færdig, sættes 
den fast på det ønskede underlag 
med små stykker tape. 

 

Der kan arbejdes med forskellige farver og underlag til at lave 
tryk på, da skabelonen kan benyttes igen og igen. 
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Mål 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

Læringsmål – fra Fælles Mål 
 
Teknikker: 

• Eleven kan beherske grundlæggende teknikker 
til bearbejdning af bløde og hårde materialer  
og har viden om dette. 

Håndværk og redskaber: 

• Eleven kan navngive og anvende grundlæggende 
håndværktøjer og redskaber og har viden om 
grundlæggende håndværktøjer og redskaber. 

Materialekombination og udtryk: 

• Eleven kan kombinere materialer til et produktudtryk 
under instruktion og har viden om kombination af 
materialer. 

• Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk 
og har viden om formsprog og farvers æstetiske 
udtryk. 

 
 
 

 

Elevmål 
 
Jeg skal lære teknikker til billedredigering og 
til sort/hvid tryk. 
 
Jeg kan arbejde med udskæring af skabelon 
og efterfølgende lave tryk. 
 
Jeg kan overføre et personligt motiv til en 
funktionel genstand. 

 


