Sy en slange
Materialeliste
Bomuldsstof i ensfarvet og mønstrede farver
Knappenåle
Synåle
Vliseline
Strygebræt
Stofkridt
Papir

5.-7. årgang

Knapper
Symaskine
Blyant

8-12 lektioner

Sytråd
Strygejern

Elevmål
Jeg kan designe min egen stofslange og omdannet mit design til et færdigt
produkt.
Jeg kan sy i stof (bløde materialer) og anvende applikationsteknik.

Formålet med dette forløb er, at eleverne i første omgang arbejder med design og applikation, når
de designer deres egen stofslange. De skal tage stilling til slangens udseende og hvilke materialer,
der skal anvendes. De skal selv lave små skabeloner til de applikationer eller lommer, de vil have på
slangen.
Sideløbende skal eleverne lære at klippe i stof, de skal lære om hvilke stoftyper, der er mest
anvendelige til projektet, og de skal selv sy på symaskinen.
Designfasen
Eleverne skal selv designe deres stofslange inden for nogle givne kriterier:
Design din stofslange
• Den skal være 70-100 cm lang.
• Den skal være 20-25 cm bred.
• Den skal være bredest i den ende, hvor
hovedet skal være.
• Den skal være smallere i enden, hvor halen
skal være.
• Design hvordan tungen skal se ud.
• Du skal tegne en skabelon, der passer til
størrelsen til hovedet, så stykket til munden
passer til slangekroppen.
• Du skal lave små skabeloner, der passer til de
applikationer eller lommer, du vil sy på
slangekroppen.
• Klip dine skabeloner ud.
Fremgangsmåde
• Når designfasen er gennemført, skal materialerne/stoffet vælges.
• Skabelonerne bruges til at tegne slangen op på det valgte stof.
• Når alle delene er tegne op, skal de klippes ud.
• Der skal være 2 ens stykker til slangekroppen og to ens stykker til munden.
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Alle delene skal zigzagges på symaskinen.
Eventuelle detaljer skal applikeres på slangen, inden den sys sammen. Der kan sættes
lommer, mønstre eller figurer på.
Sæt et kryds på det ene slangestykke, hvor øjnene skal sidde.
Øjnene sys på i hånden med nål og tråd.
Tungestykket klippes i to lag stof, som sys sammen med zigzag hele vejen rundt i kanten. Der
kan sys ekstra zigzag ned i midten af tungen for at gøre stoffet mere stift.
Der klippes et hul i midten af mundstykker, hvor tungen stikkes igennem.
Mundstykket foldes på midten ret mod ret.
Der sys på vrangen af mundstykket hele vejen over, så tungen sys fast.
Vær opmærksom på placeringen af tungen, så den ikke bliver syet med, når mundstykke og
slangestykke sys sammen.
Den ene side af mundstykket sys sammen med den ene side af slangestykket ret mod ret.
Efterfølgende sys den anden halvdel af mundstykket sammen med den anden del af
slangestykket.
Resten af slangen sys sammen. Husk at lade en åbning stå ca. midt på slangen.
Retsiden på slangen vendes udad.
Der fyldes fyld i slangen. Sørg for at putte små stykker fyld ind og få det fordelt godt.
Når der er kommet godt med fyld i slangen, sættes der knappenåle i, når slangen kan lukkes.
Slangen kan enten lukkes ved at sy den sammen i hånden eller ved at bruge symaskinen.
Slangen er klar til brug.

Funktion
Slangens funktionen kan i dagligdagen være som en nakkestøtte, en puttebamse i sengen eller ”fyld”
til at lægge i en seng for at mindske revnen mod væggen. Den kan bruges som pude, legetøj og meget
mere.
Evaluering/tegn på læring
I forløbet er der rig mulighed for at blive fortrolig med brugen af symaskinen. Der arbejdes med at:
•
•
•
•
•
•
•

Designe en slange
Klippe mønstre
Tråde symaskinen
Spole undertråd
Sy zigzag
Sy ligeud
Sy knapper på

Den færdige funktionelle slange er tegn på et gennemarbejdet
og solidt produkt.
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Inspirationsbilleder
De forskellige dele til slangen klippes. Alle delene skal efterfølgende zigzagges rundt i kanten på symaskinen:

Øjnene sys på. Der kan vælges knapper, rulleøjne eller der kan selv laves nogle sjove øjne:

Der klippes et hul i midten af mundstykker, hvor tungen stikkes igennem. Mundstykket foldes på midten ret mod ret.
Der sys på vrangen af mundstykket hele vejen over, så tungen sys fast:
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Den ene side af mundstykket sys sammen med den ene side af slangestykker ret mod ret.
Efterfølgende sys den anden halvdel af mundstykket sammen med den anden del af slangestykket.
Resten af slangen sys sammen. Husk at lade en åbning stå ca. midt på slangen.

2019 © kreatip.dk

4

Der fyldes fyld i slangen. Sørg for at putte små stykker fyld ind og få det fordelt godt:

Når der er kommet godt med fyld i slangen, sættes der knappenåle i, når slangen kan lukkes.
Slangen kan enten lukkes ved at sy den sammen i hånden eller ved at bruge symaskinen:
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Der er lavet forskellige udtryk.
Her er eksempler på forskellige
slanger. En slange er blevet
videreudviklet til en drage.

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål

Elevmål

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

Jeg kan designe min egen stofslange og
omdannet mit design til et færdigt produkt.
Jeg kan sy i stof (bløde materialer) og
anvende applikationsteknik.

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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