
Sommer t-shirt





Designopgave

●Lav et design til en t-shirt med temaet “sommer”

●Det skal være en t-shirt som fortæller noget om hvad sommer betyder for dig

●Designet skal indeholde mindst 2 figurer og noget tekst

●Designet skal laves i inkscape og efterfølgende skæres på en vinylskærer og 

påføres t-shirt med varmepresser

●Designet må maks fylde 25x25 cm og skal være i samme farve



Feltstudie
Hvilke emner kan vi knytte til begrebet sommer?

●Gå sammen med en makker og fortæl om din bedste sommer(ferie) (5 min)

●Gå nu sammen i grupper af 4. I får hver et stykke papir hvor I skriver jeres navn i 

hjørnet på papiret og begrebet “sommer” i midten. Skriv nu det første ord som 

falder dig ind når du tænker på sommer, eks. sol. Alle sender nu papiret videre til 

venstre for sig selv. Nu skal man så hver især skrive et nyt ord som fortsætter på 

det seneste ord der lige er skrevet. Man har kun 10 sek. til at skrive et ord inden 

papiret sendes videre. Læreren styrer tiden og stopper aktiviteten efter 3 min. 

Præsenter til sidst i gruppen jeres eget papir med de forskellige sommeremner.



Idégenerering
-Lav en skitse af hvordan jeres t-shirt skal se ud

-Brug idéer til designet fra jeres feltstudie

-Fælles introduktion på klassen til inkscape

https://inkscape.org/release/inkscape-1.1/

-Begynd herefter at lave designet i inkscape

-Se vejledende videoer på de følgende sider

https://inkscape.org/release/inkscape-1.1/










Fabrikation
-Skær jeres design på vinylskæreren

-Pres jeres design på t-shirten ved hjælp af varmepresseren

Dem som er først færdige med deres t-shirts hjælper de næste med at håndtere 

vinylskærer og varmepresser.

INGEN er færdige før ALLE er færdige!

Hjælp hinanden



Argumentation
I skal nu skrive 2-3 linjers præsentation om jeres t-shirts ud fra følgende 

spørgsmål:

-Hvorfor har du valgt de figurer som du har valgt?

-Hvilke tilvalg og fravalg har du gjort undervejs i processen?

-Hvorfor signalerer din t-shirt sommer?

Det er nu catwalk tid!



Refleksion
Reflekter fælles på klassen over spørgsmålene:

Hvad synes I om jeres t-shirts?

Ville I have lavet noget i jeres designs anderledes?

Hvad fungerer særligt godt ved jeres designs?

Kunne I forestille jer at bruge inkscape og vinylskæreren i andre sammenhænge?


