Sy et net med applikationer
Materialeliste
Symaskine
Bomuldsstof/lærred
Stofsaks
Strygevliseline

Stofrester
Papir

5.-6. årgang

6-10 lektioner

Sytråd
Blyant

Elevmål
Jeg kan designe mit eget net.
Jeg kan sy mit eget personlige net på symaskine.
Jeg kan arbejde med applikationer.

Formålet med dette forløb er, at eleverne få skabet et funktionelt produkt, de selv har designet.
Eleverne skal gennem forløbet blive fortrolige med at klippe i stof, tråde og indstille en symaskine
samt veksle mellem forskellige typer sting.
Eleverne skal med udgangspunkt i deres eget design applikere forskellige motiver på nettet.
Designfasen
Eleverne skal designe deres eget net. De skal i første omgang vælge hvilken funktion og størrelse,
nettet skal have.
De skal dernæst tage stilling til hvilken type hank, der skal på, og om nettet skal have en lukkefunktion.
Der tegnes en skitse af nettet med målangivelser, og da nettet skal have et personligt præg, skal
applikationerne også tegnes på skitsen.
Fremgangsmåde
• Stoffet klippes efter den valgte størrelse. En anbefalet størrelse er ca. 45x55 cm.
• Der klippes to stk.
• Hvis der skal for i nettet, klippes der tilsvarende to stykker stof.
• Stofdelene zigzagges hele vejen rundt på symaskinen.
• Applikationerne tegnes først på papir.
• Efterfølgende tegnes de over på stof.
• Stoffet lægges på vliselinen, og der klippes af efter motivet, så de har samme størrelse.
• Vliselinen stryges på stoffet. Efterfølgende stryges applikationen på nettet.
• Husk at lægge et stykke reststof over og under applikationen med vliselinen, når der stryges
for at undgå, at der kommer lim på strygejernet og strygebrættet.
• Når applikationerne er strøget på nettet, skal de sys fast med tætte zigzag-sting på symaskinen.
• Sy i kanten på applikationen, så der bliver en pæn overgane mellem net og applikation.
• Når alle applikationer er syet på, skal nettet sys sammen.
• Der sys ret mod ret.
• Nettet vendes, og hjørnerne presses ud, så nettet får en jævn facon.
• Når kanten på nettet skal laves, laves der et buk på ca. 3 cm, og der sys med ligeud-sting hele
vejen rundt i kanten.
• For at lave en mere kasseformet bund på nettet, kan der sys et ombuk. Vrangen vendes ud
igen. Stoffet bukkes i hjørnerne, og der sys lige ud henover, så der dannes en trekant.
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Når nettet vendes, får det en mere rummelig facon.
Det kan vælges, om der skal være en aflang skulderstrop/hank, eller om der skal være to korte
håndtag.
Ved den lange skulderstrop, skal der klippes et stykke stof i 70x12 cm.
Stoffet zigzagges hele vejen rundt i kanten.
Efterfølgende foldes stoffet på den lange led på midten.
Der sys sammen med ligeud-sting på den lange led.
Det er vigtigt, at enderne ikke sys sammen.
Retsiden vendes ud på hanken.
Den stryges, så syningen er midt i stoffet, og derved bliver skjult, når stroppen er syet fast på
nettet.
Hanken sys på ved at sy et rektangel med et kryds, så den bliver ekstra holdbar.

Præsentation/udstilling
Eleverne kan evt. fremvise deres net ved at lave et lille modeshow. De kan også lave en udstilling,
hvor de viser hvilken funktion, nettet skal have.
Evaluering/tegn på læring
• Eleverne skal lave et færdigsyet og funktionelt net.
• De skal have applikationer på.
• De skal vise, at de kan betjene symaskinen.
• Eleverne kan efterfølgende ridse op, hvad de nu føler sig mere sikre i at håndtere håndværksmæssigt (klippe, sy, applikere, betjene symaskinen, tråde maskinen…)

Inspirationsbilleder

Applikationerne tegnes først på papir. Efterfølgende tegnes det over på stof.
Stoffet lægges på vliselinen, og der klippes af efter motivet, så de har samme størrelse.
Vliselinen stryges på stoffet. Efterfølgende stryges applikationen på nettet.
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Når applikationerne er strøget på,
skal de sys med en tæt zigzag.

For at lave en mere kasseformet bund på nettet, kan der sys et ombuk. Stoffet bukkes, og der sys lige ud henover, så
der dannes en trekant. Når nettet vendes, får det en mere rummelig facon.

Hanken sys på ved at sy et rektangel med et kryds, så den bliver ekstra
holdbar.
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Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål
Elevmål
Jeg kan designe mit eget net.

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

Jeg kan sy mit eget personlige net på symaskine.

Idéafprøvning
• Eleven kan afprøve materialer og teknikker i konkrete
sammenhænge og har viden om afprøvning af materialer og teknikker.
Produktrealisering
• Eleven kan fremstille egne enkle produkter efter oplæg og har viden om arbejdstilrettelæggelse.
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Jeg kan arbejde med applikationer.

