
																2020	©	kreatip.dk	

Dekorative ringbind 
		
	
	
 
 

 

 
 
 
 
 
I dette forløb skal eleverne arbejde med at dekorere ringbind. Der er fokus på bæredygtighed og 
genbrug, da der med fordel kan genanvendes ringbind, som kan få et nyt liv. Eleverne kan evt. selv 
medbringe gamle ringbind, eller der kan skaffes meget billige ringbind i genbrugsbutikker. 
 
Introduktion 
Som introduktion til opgaven er det oplagt at snakke om genbrug. Der kan snakkes om, hvordan 
gamle ting kan få et nyt liv, og hvordan der kan sættes et personligt præg på noget ved at dekorere 
og udsmykke. 
 
I introduktionen kan der også snakkes om hvilke forskellige muligheder, der er for at udsmykke et 
ringbind. Hvilke metoder kender eleverne selv, og hvordan kan bruge disse teknikker til at få noget 
personlighed eller tema på ringbindet, så det fortsat er solidt og brugbart? 
 
Gennem den daglige håndværk og design undervisning har eleverne arbejdet med forskellige 
teknikker, brugt materialer og værktøjer, og eleverne skal vælge noget, de synes er sjovt og noget, 
de føler sig gode til at arbejde med, så de bevarer motivationen. 
 
Designfasen 
Eleverne får hver især udleveret et ringbind. Alle ringbind er ikke nødvendigvis ens. 
De skal nu hver især arbejde med at finde ud af, hvad temaet på deres ringbind skal være. Hvad skal 
ringebindet bruges til, og hvad skal indholdet være? 
Eleverne skal designe, brainstorme og skitsere deres idéer. De skal skrive ned hvilke materialer, 
værktøjer og teknikker, de skal brug til deres arbejde. 
 
Arbejdsfase 
Når eleverne har fået udleveret deres ringbind, og deres skitser er godkendt, skal de i gang med 
selve arbejdet.  
Nedenfor er der kort beskrevet nogle af de teknikker og materialer, der er arbejdet med igennem 
dette forløb, men det kan også være, at eleverne får andre gode idéer, som de ønsker at arbejde 
med. 
	

5.-6.	årgang																				4-6	lektioner	

Elevmål 
Jeg kan arbejde med design og skabe mit eget udtryk. 
Jeg kan arbejde med forskellige teknikker og metoder til udsmykning. 
Jeg kan redesigne et ringbind, så det får et personligt og anderledes udtryk. 
 

 

Materialeliste 
Ringbind Akrylmaling Decupagelim Tapetrester Servietter 
Filt Stofrester Malertape Poscatuscher Hobbykniv 
Saks Lim Limpistoler Pensler Blyant  
Viskelæder Garn Broderigarn Farver Farveblyanter
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Decoupage med servietter 
Hvis I har nogle servietter, kan de bruges til at lave flotte udsmykninger på ringbindet. Der kan klip-
pes dele ud af servietten, men der kan også sættes større dele på, så ringebindet kan dækkes på 
større flader. 
 

• Klip delene ud fra servietten, som skal bruges. 
• Del evt. servietten op, da den består af flere lag, alt 

efter hvor tydelig billedet på servietten skal fremstå. 
• Hæld lidt decoupagelim op i en malerbakke. 
• Bruge en pensel og smør et tyndt lag decoupagelim 

på ringbindet. 
• Brug derefter penslen igen til at pensle et tyndt lag 

lim på servietten og glat forsigtigt ud, så motivet 
kommer til at sidde pænt på ringebindet, og der ikke 
er nogle buler. 

• Fortsæt proceduren med de dele, der skal på. 
• Hvis der skal større stykker serviet på, er det vigtigt, 

at der er lim under hele fladen og igen ovenpå, så det 
hele hænger godt fast, og der ikke er nogle løse ender 
eller buler. Vær lidt forsigtig, da servietten godt kan 
gå i stykker, da den er i et tyndt materiale. 

• Læg ringbindet til tørre. 
• Når limen er tørret op, får ringebindet en flot ensartet skindende overflade. 

 
 
Decuopage med tapet 
Ofte kan man får kasserede tapetbøger hos farvehandlere eller 
i byggemarkeder.  
 
Der kan arbejdes med større stykker tapet, men der kan også 
rives små stykker ud, som sættes på som en form for collage. 
Proceduren er på sammen måde, som ved servietterne. 
 
Afslut med at pensle decoupagelim på hele fladen til sidst, for 
at der ikke sidder løse flapper og for at sikre, at det hele sidder 
godt fast. 
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Decoupage med tegninger 
På samme måde som med servietterne og tapetet, kan der også sættes tegninger på ringbindet. 
Proceduren er den samme som ved servietterne. 
Hvis der er tegnet med tusch, er der risiko for, at farverne vil løbe ud, når papiret bliver fugtigt af 
decoupagelimen, så det vil være at foretrække at bruge farveblyanter eller farvekridt. 
 
 
Maling med akrylmaling 
Det er ikke alle ringbind, hvor akrylmalingen binder vildt godt. 
Derfor skal der males ensartet med penselstrøgene, og der skal 
sikkert males mere end et lag. For at sikre at malingen ikke let går 
af, kan der med fordel gives ringbindet et lag vandopløseligt limlak, 
så det får en ensartet skinnende overfalde, og det forsegler 
malingen. 
 
Der kan arbejdes med forskellige malerteknikker. 

• Der kan sættes malertape på ringbindet, så der dannes 
mønstre. Efterfølgende males der med ønskede farver i de 
forskellige rum. 

• Ringbindet sættes til tørre, når det er færdigmalet. 
• Når ringebindet er helt tørt, så tages malertapen af, og der 

er fine mønstre på. 
• Der kan også sprøjtes/strittes maling. 
• Der kan males flotte motiver. 
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Udskæring i masonit 
For at få en spændende og mere 3D-agtig overflade kan der skæres figurer i masonit. Det skal være 
en tynd masonitplade, der bruges, da det ikke må fylde for meget på ringebindet for at kunne stå 
ved siden af andre ringbind i en reol. 
 
Filtblomster 
Der kan også arbejdes med stof og filt. Der kan laves små filtblomster eller filtmotiver, der limes på 
med en limpistol. Der skal tænkes lidt på, hvor ringebindet efterfølgende skal stå, så der ikke er 
risiko for, at filtpyntet falder af. 
 

  
 
Poscatuscher doodle 
Det kan blive rigtig flot, hvis der bruges Poscatuscer på ringbindet. Der kan laves farverige billeder, 
men der kan også arbejdes med at doodles og i høj grad sætte et personligt præg på ringbindet. 
	
Broderi 
Der kan laves korsstingbroderie, hvor der er broderet billede eller tekst, som efterfølgende limes på 
ringbindet. 
 
Evaluering/tegn på læring 
Efter det færdige arbejde skal ringbindet stadig være brugbart, så det fortsat har en funktion. Der 
skal skinne et tema eller en personlighed gennem ved udtrykket på ringbindet. 
Eleverne skal kunne sætte ord på deres tanker og idéer, og de skal kunne fortælle om deres 
arbejdsproces og om det færdige produkt blev, som de havde forventet. 
 
Mål 
 
 

 

 

Læringsmål – fra Fælles Mål 
 
Materialekomposition og udtryk: 

• Eleven kan arbejde selvstændigt med produkters 
æstetiske udtryk efter hensigt og har viden om 
genstandes æstetiske udtryk i forhold til hverdagsliv, 
kulturer og tidsperioder. 

Arbejdsformer: 
• Eleven kan selvstændigt disponere håndværksprocesser 

og har viden om håndværksmæssige arbejdsprocesser. 
 

	
	

Elevmål 
Jeg kan arbejde med design og skabe mit 
eget udtryk. 
Jeg kan arbejde med forskellige teknikker og 
metoder til udsmykning. 
Jeg kan redesigne et ringbind, så det får et 
personligt og anderledes udtryk. 
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Elevark:	Dekorer	dit	eget	ringbind 

	

	

Du	får	dit	eget	ringbind.	

Du	skal	beslutte,	hvordan	du	vil	udsmykke	ringbindet,	så	du	får	sat	dit	eget	personlige	præg	på	det.	

Du	skal	vælge	en	tilgang,	som	du	selv	føler,	du	er	god	til.	

Du	må:	

• Lave	tynde	udskæring	på	decupørsaven	og	sætte	på	
• Udsmykke	med	perler/perleplader	
• Sy	betræk	
• Lave	korsstingbroderi	
• Male	
• Bruge	papirklip	
• Lave	udskæringer	
• Lave	decoupage	
• Lave	stoftryk	
• Bruge	garn	og	filt	

	

Du	skal	lave:	

• En	skitse	med	dine	idéer	
• En	tegning,	hvorpå	du	skriver	de	materialer,	du	skal	bruge	

	

Overvej:	

• Hvad	skal	ringbindet	bruges	til?	
• Skal	dekorationen	sige	noget	om	indholdet?	

	

	 	 	

	


