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Lærer: MT 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33-35 

 

Introduktion til faget 

og gennemgang af 

årsplan. 

 

Symaskinekørekort 

Forventninger afstemmes  

Fagets nye rammer 

Tema  

 

Eleven får et introducerende symaskine 

kursus, efterfulgt af symaskinekørekort. 

 

Skitsebøger uddeles og bruges løbende 

igennem hele skoleåret, til idéudvikling, 

skitser og udklip indsamlet fra modeblade 

mm.  

• At lære at klargøre og sy på symaskine. 

 

• Eleven kan anvende symaskinens 

forskellige tilbehør og specialfunktioner. 

 

• At bruges skitsebog til at understøtte og 

videreudvikle ideer. 

 

 

Uge 34 

Tirsdag d.20/8 

Besøge 

særudstillingen: 

Fashioned from 

Nature 

 

Geologisk museum 

 

 

 

Udstillingen Fashioned from Nature er en 

hyldest til naturens visuelle indflydelse på 

modeindustriens mønstre, former og farver 

og viser, hvordan moden har hentet både 

inspiration og ressourcer i naturen – 

hvilket ikke er uden komplikationer. 

 

Fokus på modeindustriens brug af 

naturlige materialer, produktionsmetoder 

og forbrugsvaner, der gør den til en af de 

mest forurenende i verden. 

 

Eleverne arbejder i grupper med specifikke 

opgaver, som lægger op til samtaler på 

holdet.  

 

• Idéudviklings metoder – inspiration fra 

naturens mønstre, former og farver 

 

• Indblik i modeindustriens brug af naturlige 

materialer, produktionsmetoder og 

forbrugsvaner, der gør den til en af de mest 

forurenende i verden. 

 

 

• At samarbejde omkring specifik opgave 

relateret til mode- og naturens tekstiler 

Uge 36-39 

Første syopgave 

Net 

 

Tema : 

Bæredygtighed 

Holdet begynder med en fælles syopgave, 

at sy et foeret net med lomme efter 

vejledning og mønster. 

Eleven har mulighed for at sætte sit eget 

personlige præg på nettet. Applikationer, 

som bånd, flæser mm. 

 

Bæredygtighed som tema 

 

Stofnettet, som erstatning for plastikposen  

Spørgsmål om bæredygtighed 

sammenholdt med udstillingen Fashioned 

from Nature 

• hvad kan jeg selv være med til at gøre 

i min hverdag for at værne om vores 

miljø? 

• Er der noget i hverdagen her på 

skolen, vi kan gøre bedre? 

 

• At vælge egnet materiale  

 

• Overvejelser om farve og 

mønstersammensætning 

 

• Mønsterlære 

 

• Teknikken vendesyning læres ( isyning af 

foer) 
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Uge 40-43 og løbende 

gennem skoleåret 

 

Syteknikker og 

syprøver 

Penalhus / pung : isyning af lynlås  

Knaphul (trykfod, program indstilling på 

symaskine) 

Elastik ( hårelastik) 

Quiltning  og kantebånd ( sovemaske) 

Hækle 

Strikke 

Nålefiltning 

Håndsting  

• Eleven lære forskellige, brugbare 

syteknikker, der dokumenteres og gemmes 

i elevens egen mappe 

 

• Eleven opbygger håndværkskundskaber 

med henblik på fremtidigt selvstændigt 

arbejde 

 

Uge 43- 50 

Opsyning af valgfri 

beklædningsdel / 

produkt 

  

Eleven arbejder ud fra et  grundmønster, 

der tilpasses form og størrelse.  

 

Gennemgang af grundmønster og 

syprocessen. 

 

• Eleven får kendskab til at udvælge egnet 

materiale til syning af selv bestemt 

beklædningsdel / produkt 

 

• Eleven vælger den idé, eleven vil lave og 

redegør for, hvordan skitser, billeder og 

tegninger fastholder design - idéen. 

• Eleven arbejder / lærer design / syproces. 

 

• Eleven arbejder med mønstre, udklip og 

opsyning 

 

Uge 42 

EFTERÅRSFERIE 

  

Uge 44  

 

STOF 2000 

 

 

STOF 2000 

Eleven er selv med til at udvælge og 

indkøbe stof og tilbehør til udvalgt 

syopgave / beklædningsdel. 

 

• Eleven kan gennem hele 

forarbejdningsprocessen i forbindelse med 

en designopgave opnå det i designopgaven 

ønskede resultat. 

 

• Viden om brug af mønstre til opsyning af 

udvalgt beklædningsdel. 

 

Uge 51 

Julequiz d. 17/12 

 

Julequiz med fagrelevante spørgsmål. • Evaluering 

Uge 2-6 

Designer opgave 

 

Udvælg designer – research på 

nettet,modeblade… 

Opgave: 

1. Hvad er karakteristisk ved denne 

designer / kollektionerne / visioner / 

mønstre / farver / stil - udtryk? 

 

2. Hvem henvender tøjet sig til og hvor 

kan man købe det?  

 

3. Lav dit eget eksempel / produkt (en 

skitse )med inspiration fra din 

udvalgte designer.  

 

4. Vis det med udklip / noter på 

        en collage / moodboard 

• Eleverne kan arbejde med idé udviklings - 

metoder fx stemnings - associationer, 

suppleret med specifik søgning på 

internettet. 

 

• I grupper får eleverne erfaring med 

præsentation af egen udvalgte designer 

med fokus på det visuelle udtryk i form af 

moodboard og youtubeklip. 

 

• Eleverne får kendskab til forskellige 

kendte designere og deres udtryk og stil. 
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• Fremlæggelse for klassen. Samtaler 

om stil, udtryk og personlighed. Tøjet 

signalere noget  - har et stærkt visuelt 

udtryk. Holdninger der tages på!  

 

• Diskussion på klassen. 

 

Uge 7 VINTERFERIE   

Uge 11 

Forårsudstilling 

under jorden  

 

 

 

Opstilling af færdigsyede syopgaver / 

produkter, hvor eleverne selv er med til at 

bestemme opsætningen. 

 

 

• At lære at udstille / præsentere egne 

produkter / beklædningsdele   

 

• At gøre sig tanker om opsætning og 

udtryk.  

 

Uge 15 PÅSKEFERIE   

Uge 18-24 

Dyr 

Fællestema 

Ud fra fællestemaet ”Dyr” arbejder eleven 

med egne idéer og valg af materialer. Der 

sys / trykkes / formes / modelleres mm. et 

produkt til sommerens udstilling 

• 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.  

 

• At samarbejde indenfor et fælles tema på 

tværs af årgange i et visuelt udtryk. 

 

Uge 25 

Afslutning 16/6 

 

Opsummering af årets gang i fotos, 

beskrivelser og produkter. 

 

• Evaluering af årets lærings- og 

arbejdsprocesser  

 

Uge 26 

Sommerudstilling i 

salen 

Udstilling af fællestemaet ”Dyr” 

 

 

• At lære at udstille / præsentere egne 

produkter / beklædningsdele   

 

• At arbejde tværfagligt i et fælles tema 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
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