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Lærer:	MT	
	
Bogsystem:		
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 33-38 
Skrive/hånddukker 

I samarbejde med dansk HR sys 
personlige hånddukker med eget valg 
af tøj og tilbehør med knaphulssting og 
stikkesting. 
 
Dukkerne bruges efterfølgende som 
skrivedukker i danskundervisningen. 

• 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. 

 
• At styrke fagligheden ved at arbejde på 

tværs af fag.  
 

Uge 38-41 
Efterårstema 
Halloween  
 

Flagermus / spøgelser i filt sys med 
knaphulssting og risting og hænges op 
med spindelvæv i klassen. 
 
 

• At arbejde indenfor årstidstema i fælles 
visuelt udtryk. 

 
• At styrke finmotorikken ved håndsyning 
 

Uge 42 
EFTERÅRSFERIE 

  

Uge 43-46 
Efterårssvampe 
 
 
 
 

Kombination af nålefiltning og 
sammensyning af filt med 
knaphulssting. 

 

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

 
• At samarbejde indenfor årstidstema i 

fælles visuelt udtryk. 
 
• At  arbejde med teknikken nålefiltning. 

Uge 47-50 
Juletema 
 
Engle i filt 

Pige- og drenge engle syet i filt med 
kaste – og stikkesting. 

• At samarbejde indenfor årstidstema i 
fælles visuelt udtryk. 

 
• At styrke finmotorikken ved håndsyning. 
 
 

Uge 52-1  
JULEFERIE 

  

Uge 2-6 
 
”Hvem bor i 
tændstikæsken” 
 

At arbejde i miniature størrelse. 
Bruge egen fantasi til udarbejdelse af 
person, der skal bo inde i 
tændstikæsken samt dekorerer boligen 
med filt, tus, perler mm. 

• At bruge egen fantasi og 
forhåndenværende materialer. 

 
• At lære nye håndarbejdsteknikker. 

Uge 7 VINTERFERIE   
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Uge 9-15  
Påsketema  
Påskeæg 
 
 

Fri broderi, applikationer og 
nålefiltning på påskeæg med 
udgangspunkt i egen fantasi og 
sammensætninger af farve og stof valg.  
 
 

• At samarbejde indenfor årstidstema i 
fælles visuelt udtryk. 

 
• At lære nye håndarbejdsteknikker 

Uge 10 
FORÅRSUDSTILLING 

  

Uge 16  
PÅSKEFERIE 

  

Uge 17-22  
Årets fællestema Mad 
 

Frugt, grønt og søde sager som is og 
muffins laves af Pompom’er i 
forskellige størrelser 

• At samarbejde indenfor et fællestema på 
tværs af årgang i et  visuelt udtryk. 

 
• At lære nye håndarbejdsteknikker 

Uge 23-25 
Sashiko 

Med inspiration fra den japanske 
broderiteknik sashiko kombinerer og 
syr eleverne egne mønstre. 
 
Vi ser youtubeklip om den japanske 
syteknik og kulturs historie, mønstre og 
farvesammensætninger. 
 

• At få kendskab til andre kultures historiske 
syteknikker. 

 
• At lære at den japanske syteknik sashiko  
 
• At styrke finmotorikken ved håndsyning 

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. 


