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Lærer:	MT	
 
Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 33-36 
 
Introduktion til faget og 
gennemgang af årsplan. 

Faget håndarbejde – 
forventninger afstemmes og 
beskrives. 
Elever der også havde faget 
sidste skoleår opfrisker 
symaskinekørekortet og 
laver idéudvikling til 
syopgave i skitsebogen. 
 
Elever, der ikke havde faget 
sidste skoleår går i gang med 
symaskinekørekort,–efter 
kort symaskine kursus. 
 
Symaskinekørekort er 
omslaget til egen skitsebog, 
som derefter udfyldes med 
skitser og udklip indsamlet 
fra modeblade mm.  
 
Eleven gør sig overvejelser 
om valg af beklædningsdel, 
der skal sys. 

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. 
 
Eleven vælger den idé, eleven vil lave og redegør for, 
hvordan skitser, billeder og tegninger fastholder design - 
idéen. 

Uge 34 (22/8) 
STOF og STIL eller 
STOF 2000 
 
 
 
 
 
 

STOF og STIL eller  
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 36-41 
Uge 44-48 
Uge 8-19 
Opsyning af syopgave 
 
 
 
Uge 42 
EFTERÅRSFERIE 

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 bestemt beklædningsdel. 
 
Eleven arbejder / lærer en syprocessen. 
 
Eleven arbejder med personligt mønster / udtryk på T-shirt. 
 

 

Uge 43 (24/10) 
Design Museum 
Danmark 
 
 
 

Vi skal besøge Design 
Museum Danmark, hvor vi 
skal se særudstillingen ”I am 
black velvet” af Erik 
Mortensen. 
 

Eleven får kendskab til design, mønstre, motiver og farver i 
form af tekstiler, modedragter og tilbehør. 
  
At samarbejde omkring specifik opgave relateret til mode- 
og tekstil. 
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Uge 48-50 
Juletema og fælles 
arrangement med de 
andre tilvalgsfag.  
 
Uge 7 VINTERFERIE 

Design og tekstil holdet syr 
fx nissehuer til alle….  

At arbejde på tværs af årgange og fag. 
 
At bidrage og være en del af et fælles arrangement. 
 
 

Uge 9 eller 10 
Forårsudstilling under 
jorden  
 
 
Uge 13 PÅSKEFERIE 

Opstilling af færdigsyede 
beklædningsdele, hvor 
eleverne selv er med til at 
bestemme opsætningen. 
 
 

At lære at præsentere egne beklædningsdele. At gøre sig 
tanker om opsætning og udtryk.  
 

Uge 2-6 
 
Customizing projekt  
        og 
”Ude af huset”  

Customizing projekt, hvor 
elevernes ideer og fantasi 
bliver udlevet.  
Alle klunser og indsamler 
brugte tøj til en fælles pulje. 
Herfra udvælges, klippes og 
sammensættes vha mønstre 
eller fri fantasi tøj, tilbehør, 
boligtekstiler etc.  
 
Samtaler om genbrug, 
økologi og ”slow” og ”fast” 
fashion 
 
Besøge genbrugsbutikker i 
Kbh. Bl.a. Episode i 
Larsbjørnsstræde. 

Eleven kan arbejde med genanvendelse af tekstilet denim i 
et customizingprojekt. 

 
Eleven viser ved at komme med ændringsforslag til proces, 
materialer og teknikker, at eleven kan se på sin idé med 
kritiske øjne og derfra innovere på disse. 

Uge 20-24 
Portræt 
fællestema 

Ud fra elevens egne idéer og 
ønsker sys / trykkes / males 
eget portræt 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 
 

Quiz og opsummering af 
årets gang i fotos, 
beskrivelser og produkter. 
 

Evaluering af årets arbejdsprocesser  
 

Uge 26 
 
Sommerudstilling i salen 

Portræt  

 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 
 


