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I dette forløb skal der i håndværk og design arbejdes med ståltrådsbilleder. Eleverne skal arbejde med selv 
at skære deres plader ud, som de skal male deres baggrundsmaleri på. Efterfølgende skal de selv lave en 
ramme, som de også selv skal save til, så den passer til maleriet. 
Forløbet indeholder flere gode arbejdsområder indenfor faget, og der kombineres flere forskellige 
materialer inden for det hårde område. Samtidig skal baggrund og ramme dekoreres. 
 
Opstart på forløbet 
Eleverne skal lave en arbejdstegning på papir. Arbejdstegningen skal indeholde: 

• En beskrivelse af formen på baggrundspladen. 
• Mål på listerne til rammen. 
• En detaljeret tegning af motivet, der skal formes i ståltråd. 
• Hvilke farver, der skal anvendes. 
• Hvilke andre materialer, der skal bruges til pynt (perler osv.) 

 
Selve forløbet 

• Størrelsen på baggrunden måles op og tegnes på masonitpladen. 
• Baggrundspladen saves ud. 
• Baggrunden slibes med sandpapir på alle flader. 
• Rammekanten skæres ud. Hjørnerne skæres i smig. 

Ståltrådsbilleder 4.-6. årg. 8-12 lektioner 

Materialeliste 
Papir 

Blyant 
Ståltråd 

Akrylmaling 
Trælim 

Sandpapir 
Masonitplade 

Sav 
Fyrretræslister til rammer 

Perler 
Tænger til ståltråd 

Limpistol 

  

Læringsmål - fra Fælles Mål 
 

Arbejdsformer: 
• Eleven kan planlægge, beskrive og udføre enkle 

håndværksmæssige arbejdsprocesser og har 
viden om enkle håndværksmæssige processer. 

Materialekombination og udtryk: 
• Eleven kan sammensætte primære materialer til 

et produkt og har viden om at sammensætte 
materialer. 

Produktrealisering: 
• Eleven kan alene eller i fællesskab fremstille 

produkter efter oplæg og har viden om 
arbejdstilrettelæggelse alene eller i fællesskab. 

 

Elevmål 
 

Jeg kan arbejde med ståltrådsbilleder. 
 
Jeg kan skære min egen baggrundsplade og save 
rammer hertil. 
 
Jeg kan kombinere forskellige hårde materialer og 
forme dem til et færdigt billede. 
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• Kanterne slibes med sandpapir. 
• Rammelisterne males og dekoreres. 
• Bundpladen males og dekoreres 
• Kantrammen limes på baggrundspladen. 
• Den ønskede figur formes i ståltråd. Brug din arbejdstegning til at forme din figur efter. 
• Figuren udsmykkes med udvalgte materialer. 
• Figuren monteres i rammen med limpistol. Ståltråden kan også sættes fast mellem ramme og 

baggrundspladen. 
 
 

 

   
 

                                      
 

     
 

Der laves arbejdstegninger. 
 
Arbejdstegningerne bruges til 
at forme ståltrådsfigurerne 
efter. 
 
Ståltråden pyntes med perler 
eller andet, der kan give et 
dekorativt billede. 
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Baggrundspladen males og 
dekoreres. 
 
Rammelisterne skæres til, og 
hjørnerne skæres i smig. 
 
De færdige ståltrådsmotiver 
sættes fast på 
baggrundspladen i rammen. 
 


