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Lærer: MT 
 
Bogsystem:  
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 34-35 
Sommerfugle 

Introduktion til ri- og kastesting.  
 
 

• At styrke finmotorikken ved håndsyning. 
 
• At lære håndsyning. 

Uge 36-39 
Dækservietter 
Årets fællestema ”Mad” 

Samtaler om sundhed og kost. 
Hvad har du med i madpakken? 
 
Ud fra skabeloner klippes frugt og 
grønt i stof som sys på dækservietten 
med  stikkesting. Tilsidst broderes eget 
navn med stikkesting. 
 

• At tegne og klippe efter skabelon i stof. 
 
• At lære at tråde en nål og sy stikkesting. 
 
• At styrke finmotorikken ved håndsyning. 
 
• At styrke og stimulere elevernes 

kreativitet, selvtillid og skabende evner 
gennem fordybelse i arbejdet med et fælles 
tema. 
 

Uge 40-44 
Efterårsblade 
 
 
 
 
 

Ud fra skabeloner klippes efterårets 
blade og nødder i filt og bladribber sys 
med stikkesting.  
 
Hænges op i lange dekorative baner i 
klassen. 

 

• At lære og arbejde med enkle udtryk inden 
for håndarbejde. 

 
• At samarbejde indenfor årstidstema i 

fælles visuelt udtryk. 
 

Uge 42 
EFTERÅRSFERIE 

  

Uge 45-49 
Juletema 
 
 
 
 
 
 

Hjerter med tallene fra 1 – 24 sys med 
stikkesting og knaphulssting omkring 
kanten. Bruges som kalender i klassen i 
december måned. 
 
Kagemænd og kagekoner i filt syet 
med hvid snor / bånd som glasur. 

• At samarbejde indenfor årstidstema i 
fælles visuelt udtryk. 

 
• At styrke finmotorikken ved håndsyning 

Uge 52-1  
JULEFERIE 

  

Uge 2-8 
Sokkedyr 
 
 

Gamle sokker omsys til alverdens dyr 
og monstre. 
Fantasien får frit spil og vi afslutter 
med fortællinger og leg med 
sokkedyrene. 

• Lære nye håndarbejdsteknikker og 
processer. 

 
• At bruge sin fantasi til at fremstille egne 

produkter. 
 
• At lære at genbruge materialer. 
 
• Samtaler om bæredygtighed. 
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VINTERFERIE 
Uge 7 

  

Uge 8-12 
Mis med de blå øjne 
 
 
 
 
 

Fremstilling af kattehoveder i filt syet 
med knaphulssting, kastesting og 
risting. 
 
Samarbejde med dansk  og billedkunst  

• Eleverne kan efter skabelon fremstille 
enkle produkter i tekstil efter oplæg fra 
underviseren. 
 

• At styrke fagligheden ved at arbejde på 
tværs af fag. 

Uge 10  
FORÅRSUDSTILLING 

  

Uge 13-15 
Påsketema 
 

Påske kyllinger og harer 
laves med pomponer og sammensættes 
til en kylling/hare med påsatte 
filtnæb/øre og fødder.  
 

• At samarbejde indenfor årstidstema i 
fælles visuelt udtryk. 

 
• At lære nye håndarbejdsteknikker 

PÅSKEFERIE 
Uge 16 

  

Uge 17-22 
HCAndersen tema 
Nattergalen 
Markering af klassens 
navn. 4.april  

Nattergale sys med knaphulssting, 
stoppes med fyld og trækkes på snor 
med perler og klokke. 
I syprocessen lytter eleverne til 
eventyret Nattergalen af HCAndersen, 
med efterfølgende samtaler og 
genfortælling. 
 
Tværfagligt med dansk   

• At få kendskab til HCAndersens eventyr 
 
• At lære at tråde en nål og sy knaphulssting 
 
• At styrke finmotorikken ved håndsyning 

Uge 23-25 
Flagkæde 

Eleverne syr hver især deres eget flag 
som hænges på en fælles flagskæde til 
brug i klassen ved særlige lejligheder. 

• At samarbejde indenfor tema i fælles 
visuelt udtryk 

 
• Lære nye håndarbejdsteknikker og 

processer. 
 

Uge 26 
SOMMER-
AFSLUTNING 

Fællesudstilling i salen • Eleven kan præsentere egne produkter på 
skolen. 

 
• Eleven kan kommunikere gennem billeder. 
 

 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
Der kan forekomme ændringer i indhold og længde og nye forløb kan indgå. 
Læringsmålene tager udgangspunkt  i fællesmål. 
 
 
 


