Sy en slöjdpåse med symaskinen
Textilslöjd åk 4

De här förmågorna ska vi träna:
•
•
•

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg
och hantverkstekniker.
välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och
utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika
begrepp.

Det här Centrala innehållet ska vi jobba med:
•
•
•
•
•

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och
kombinationsmöjligheter.
Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett
säkert och ändamålsenligt sätt.
Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur
de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av
arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska
uttryck.

Det här ska du lära dig:
•
•
•
•
•
•

Trä symaskinen och sy med den på ett säkert sätt.
Sy olika sömmar på symaskinen, och veta vilken funktion de olika sömmarna har.
Hur bomullstyg blir till.
Att följa en arbetsbeskrivning.
Att skapa en egen design och kunna förklara hur du tänkt kring din design.
Att planera, genomföra och utvärdera ditt slöjdarbete.

Undervisning:
Undervisningen sker genom genomgångar i helklass kring de olika momenten: att skriva en
planering, att trä symaskinen, säkerhet, symaskinskörkort, sömsmån och sömmar, strykjärn,
utvärdering. Därimellan jobbar eleverna självständigt och tillsammans med varandra, med
stöttning av lärare, i egen takt från planering till färdig produkt. Slutgiltig myntlig redovisning
och skriftlig utvärdering. Teoretisk genomgång och uppgift kring bomullsframställning.

Tidsplan:
delmoment 1. Symaskinskörkort.
delmoment 2. Slöjdpåse.
delmoment 3. Bomull - materiallära.

Instruktion till slöjdpåse
Uppgift årskurs 4
1. Fyll i din planering och gör en skiss som du färglägger.
2. Rita ett mönster som har måtten 40 x 95 i mönsterpapper. Använd skräddarlinjalen.
3. Lägg ut mönstret på ditt bomullstyg och nåla med knappnålar runt om. (Tänk på att
spara på tyget – lägg mönstret alldeles i kanten.)
4. Klipp ut runt om.
5. Sick-sacka traskanterna på bomullstyget. Placera pressarfoten alldeles vid tygets
kant.

6. Vik ner kanten 5 cm på båda kortsidorna mot avigsidan (baksidan) och tvärnåla.
7. Stryk med strykjärnet på det nedvikta.

8. Sy med raksöm 1 cm från sick-sacken på den nedvikta delen. Fäst tråden i början och
slutet genom att backa.

9. Vik ihop tyget med rätsidan (utsidan) inåt. Tvärnåla på båda sidorna, lämna den bit
där du vikt ner kanten.

10. Sy med raksöm 1 cm från sick-sacken på kanten. Stanna precis innan nedviket. Fäst
tråden i början och slutet genom att backa.

11. Stryk isär sömsmånerna med strykjärnet.

12. Klipp 4 trådar av garn som är 240 cm var. Knyt ihop dem 2 och 2, och tvinna dem till
en snodd.
13. Trä den ena snodden genom båda de nedvikta kanalerna med hjälp av en
säkerhetsnål, och knyt ihop början och slutet av snodden. Upprepa med den andra
snodden, men börja från andra sidan av påsen.

14. Rita ett mönster som har måtten 10 x 20 i mönsterpapper.

15. Lägg ut mönstret på en ny bit bomullstyg och nåla runt om. (Tänk på att spara på
tyget – leta efter tyg i lapplådan.)
16. Klipp ut runt om.
17. Skriv ditt namn på tygbiten med en permanent tygpenna.
18. Måtta in namnlappen på framsidan av din slöjdpåse, mäta så att den hamnar i
mitten/där du vill ha den.

19. Tvärnåla fast namnlappen runt om.
20. Trä på påsen på symaskinen, och sy med sick-sack runt namnlappen. Sy alldeles i
kanten, så sömmen hamnar på både namnlapp och påse.
21. Klipp av alla trådar på insidan(avigsidan) och utsidan(rätsidan) av påsen.
22. Stryk hela påsen slät med strykjärnet.
23. Fyll i utvärderingen som finns på ditt planeringshäfte.

