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I dette forløb skal der arbejdes at kombinere ståltråd og perler til at lave julepynt, som glimter og skinner. 
Der kan arbejdes med former og rumlige figurer, da ståltråden kan formes i de ønskelige figurer. Der kan 
formes hjerter, juletræer, snoede kæder til nedhæng, eller hvad nu fantasien finder på. 
Eleverne skal ”sy” perlerne på ståltråden, så de skal anvende en anden teknik, end hvis de arbejdede med 
tråd eller snor. Når de har lavet en lang perlekæde, skal den efterfølgende vikles omkring den figur, der er 
formet i den kraftige ståltråd. 
 
Fremgangsmåde 

• Klip et stykke tynd ståltråd eller metaltråd på 1-1,5 m. 
• Vælg en perle, som hæftes på ståltråden ved at ”sy” den på ved at trække ståltråden to gange 

gennem perlen, så den sidder fast. 
• Sæt perler på ståltråden med 3-4 cm afstand. Ved hver perle skal ståltråden trækkes gennem perlen 

to gange, så den sidder fast på ståltråden. 
• Proceduren gentages til, der er perler på hele ståltråden. 
• Der klippes et stykke af den kraftige ståltråd. 
• Ståltråden formes i den ønskede form (hjerte, juletræ, kugle, snoet streng m.m.) 
• Den tynde ståltråd med perler vikles omkring den kraftige ståltråd. -husk at sno, så perlekæden sidder 

fast på ståltråden. 
• Julepynten kan hænges op i vinduer, på juletræet eller steder, hvor ly kan få perlerne til at funkle. 

 
 
 
 
 

Julepynt med ståltråd og perler 4.-6. årg. 2-3 lektioner 

Materialeliste 
Perler 

Tynd ståltråd/metaltråd evt.  i 
farver 

Kraftigt stålråd 
Skævbider 

Snor til ophæng 
 
 
 

 

  

Læringsmål - fra Fælles Mål 
 

Materialeforarbejdning: 
• Eleven kan under instruktion forarbejde bløde og 

hårde materialer i forhold til produktets funktion 
og har viden om bløde og hårde materialers 
forarbejdning. 

Materialekombination og udtryk: 
• Eleven kan sammensætte primære materialer til et 

produkt og har viden om at sammensætte 
materialer. 

Elevmål 
 

Jeg kan kombinere forskellige materialer - perler og 
ståltråd. 
 
Jeg kan arbejde med at forme rumlige figurer. 
 
Jeg kan sy perler på ståltråd. 
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