Elevark: Skibsdesign
Opgave
Du skal designe dit eget skib og udtænke en lille historie, der knytter sig til det.

Fremgangsmåde
1. Vælg en skibstype, du vil lave en historie om. Der er mange muligheder, fx:
Fiskerbåd, robåd, gondol, containerskib, piratbåd, krigsskib, passagerskib, ubåd…
2. Skriv en lille historie om skibet. Eksempler på ideer: ”Containerskibet ”Maren” blev
ramt af en hård storm og tabte en container i havet.” Eller: ”Fiskerbåden AV-313
fangede en blåhval i nettet.”
3. Tegn skibet i 1:1, så du kan klippe det ud. (Tag evt. en kopi først, hvis det skulle gå galt.)
Hvis du må, kan du benytte en færdig skabelon.
4. Klip skibet ud og placér udklip ovenpå det træ, du har valgt til skibet.
5. Sav ud med det værktøj, der passer bedst til opgaven.
6. Begynd at forme skibet med håndværktøj:
Fil, høvl/bugthøvl, rondelsliber, stemmejern, sandpapir osv. Bor evt. huller til skorsten,
master m.m.
7. Design historien omkring skibet:
Skab de genstande, der skal understøtte din fortælling: fiskenet, klipper, containere
etc.
8. Mal skibet og de dele, der skal påsættes efterfølgende.
9. Lav en plade af pap eller træ, som skibet kan udstilles på.
10. Skab en flot udstilling sammen.
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Arbejdsproces

1
Tegn skibet i 1:1, så du kan klippe
det ud. (Tag evt. en kopi først, hvis
det skulle gå galt.) Hvis du må, kan
du benytte en færdig skabelon.

2
Klip skibet ud og placér udklip ovenpå
det træ, du har valgt til skibet.

3
Sav ud med det værktøj, der passer
bedst til opgaven.
Her er brugt fukssvans og dekupørsav.

4
Begynd at forme skibet med håndværktøjet:
Fil, høvl/bugthøvl, rondelsliber, stemmejern,
sandpapir osv.
Bor evt. huller til skorsten, master m.m.

5
Mal skibet og de dele, der skal
påsættes efterfølgende. Sæt det
hele sammen til din fortælling og
udstil historien sammen med de
andre skibe…
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