
Tekstiltryk - Vægdekoration 





● Lav et design til en fælles vægdekoration med teamet mosaik 
mønstre.

● Det skal være et tryk der sætter fokus på symmetri og harmoni.
● Designet skal indeholde max 3-4 forskellige figurer. 
● Designet skal laves i CanvasWorkspace og efterfølgende skæres 

ud på vinylskærer og påføres via trykteknik et stykke hvidt stof.
● Designet må maks fylde 20x20 cm og skal være i 2-4 farver.

Designopgave



Feltstudie

Du kan finde inspiration her  .

● Spørgsmål til snakker om mønstre - 
○ Hvilke farver er der valgt.
○ Kan man se på mønstrene, hvor i verden de er fra? 
○ Var der nogle af mønstre du specielt godt kunne lide - og 

hvorfor?
○ Er der mønstre på jeres tøj i dag? 
○ Kan I finde andre mønstre i lokalet? 



Feltstudie

● Gå sammen med din sidemakker og snak om spørgsmålene. (5 
min.)

● Vi mødes  ved det fælles hold bord og vender jeres snak i 
fællesskab.

● Vi ser en video med mønstre der er inspireret af mosaikkerne på 
Alhambra. https://www.youtube.com/watch?v=CoJ6u8trLvg 



Idégenerering

● Alle skal udarbejde 3-4 mønstre der tager udgangspunkt i tanken om 
symmetri, balance og gentagelser. 

● Vi tager udgangspunkt i Mandala og bruger skabelonerne fra 
https://mandalacreate.dk/ 

● Brug ideer til designet fra jeres feltstudiet.
● Fælles præsentation ved hold bordet af jeres design og argumentation for 

valg og fravalg.

● Fælles gennemgang på klassen til CanvasWorkspace 
https://canvasworkspace.brother.com/en 

● Begynd herefter af lave designet i CanvasWorkspace 



Intro til CanvasWorkspace









Fabrikation

● Skær jeres design på vinylskære maskinen på et stykke karton.
● Snak om placering og farvevalg.

Alle hjælper hinanden med ideer, programmet, vinylskære maskinen 
og hvilke trykteknikker der giver det pæneste udtryk.

● Skabelonen monteres ovenpå et stykke bleget lagenlærred og der påføres maling 
med svamp. Hvis resultatet ikke bliver i orden, så print en ny skabelon og prøv igen!



Argumentation

● Hvad har du lært gennem processen?
● Hvor har du dygtiggjort dig?
● Hvis du skulle lave noget om ved dit produkt, hvad ville du så beholde, og 

hvad ville du ændre ved?
● Var der forskel på at trykke på papir og på stof?
● Kan man trykke på andet end stof?
● Hvad var sjovt, og hvad var svært?
● Hvilke viden/erfaring tager du med til andre designprocesser eller fag?



Links til billeder/video/hjemmesider

Billede forside 
Evolution of Islamic Geometrical Patterns - Scientific Figure on ResearchGate.

Billede slide 2
https://fablabatschool.dk/workshop-om-designcirklen/ 

Link slide 4 
Pinterest https://pin.it/1veRIEv 

Video slide 5
https://www.youtube.com/watch?v=CoJ6u8trLvg 

Link slide 6
https://mandalacreate.dk/  (køb af skabeloner til Mandala tegning)
https://canvasworkspace.brother.com/en 


