Äpplet och bananen
Snabb skissövning!
Hur förenklar du ett föremål och gör om det till ett mönster?
Det här behöver du:
ett äpple
en banan
eller annan frukt
papper
färgpennor eller kritor

1. Rita av ett äpple

eller banan.

Du har 30 sekunder på dig!

Bli inspirerad av frukt.
Fina former och färger, vackra skal och fröhus.
Och vad händer med färg och form när frukten börjar ätas upp?

2. Ta ett bett av äpplet

eller börja skala bananen.

3. Rita av den nya formen

på 30 nya sekunder.

4. Fortsätt på samma sätt
två omgångar till.
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5. Avsluta med att du
bara har äppelskrutten
eller bananskalet kvar.

Om ni är många
Testa mera

Välj en frukt eller en grönsak.
Dela frukterna, upptäck vackra fröhus och fina färger.
Jobba i egen takt.
Från det genomarbetade resultatet kan det ibland
behöva förenklas.
Upprepa motivet så har du ditt mönster!

Alla sitter vid ett långt bord och har en rulle papper som
täcker hela bordet. På bordet lägger ni ett antal äpplen eller
bananer så att alla kan se bra. I övrigt fortsätter ni som
ovan. Utifrån ett och samma motiv kommer ni att få lika
många olika uttryck som ni är antal personer.
Nu har ni fått en fin frukttapet att sätta upp på väggen.

SE dig omkring! Upptäck!- Hitta!- Sök!
Det här behöver du:

Överallt finns inspiration att använda om du vill skapa ett mönster.
I naturen - spännande blad, barken på ett träd, sammanflätade rötter…
Eller i staden - i husfasader, stenläggningar, krossade fönster
- eller böjda järnrör….

3. Gå igenom bilderna och välj två eller tre motiv

1. Gå på upptäcktsfärd i din

närmiljö. Låt dig inspireras!

2. Fotografera allt du tycker ser

som har former, mönster och färger som du gillar.

4. Skissa på olika detaljer i dina bilder.
5. Förenkla

spännande ut under ca 20 minuter.

6. Kombinera
7. Upprepa

Titta gärna på hur konstnären Åsa Maria
Bengtsson har byggt sitt mönster.
VÄND SIDA

TaaDaa – du har ett mönster!

Om ni är många
Testa mera

Jobba med collageteknik.
Kopiera upp samma bild många gånger,
klipp ut och lägg i mönster.
Se hur även mellanrummen skapar roliga
mönstereffekter.

kamera
penna
papper

Låt lotten avgöra vem som blir din inspirationskompis.
Har ni tillgång till en kopieringsmaskin kan alla välja tre
bilder var som ni skriver ut.
Jobba vidare från dem på samma sätt som ovan.
Gör ett collage, sätt upp allas bilder på en vägg
och låt er er inspireras av varandra.

Gör ett klipp!
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Med ett vanligt A4 papper
kan du klippa fram
fantastiska mönster.

Det här behöver du:
papper
sax
Tips!
Använd gärna papper i olika
färger och som inte är för
tjocka för då blir det svårt
att vika.
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Runt klipp
1. Ta ett A4 papper.
2. Klipp det kvadratisk.
3. Vik två gånger till på mitten.
4. Markera rundningen och klipp.
5. Klipp fina småklipp.
6. Veckla ut - TaaDaa!
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Fyrkantigt klipp
1. Ta ett A4 Papper.
2. Vik som ett dragspel.
3. Klipp fina småklipp i kanterna.
4. Veckla ut - TaaDaa!
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Om ni är många

Gör många olika och sätt samman till
ett häftigt helt unikt mönster.

Testa mera
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Prova med olika färgade papper och med
att lägga tjockare färgat papper bakom.
Använd din fantasi och testa att vika på
nya sätt och med nya klipp.
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Det här behöver du:

Utforska och prova på
en konstnärlig teknik
– grafik!

plexiskiva
en ristnål
tjockare papper
trasa
vatten
tryckfärg
roller
skyddskläder
eventuellt engångshandskar

Ta fram färg och roller.

Låna en tryckpress
t ex här på museet

OBS! Tänk på att om du skriver bokstäver eller siffror så behöver du spegelvända det i inristningen för att det ska bli rättvänt efter tryck.

1. Förberedelser: Skyddskläder på. Lägg pappret i blöt.
2. Rista in din bild med ristnålen i plexin. Håll ristnålen
som en penna.

6. Välj den färg du vill ha. Rolla färgen med rollern

över bildytan.

3. Tryck in svart färg med hjälp av en trasa
i dina ristade spår.

4. Torka av med en trasa.
5. Torka försiktigt med handen, så att det bara

finns färg i de ristade linjerna.

Testa mera

Du kan använda samma original och testa
olika färger och färgkombinationer. Du
kan också göra eftertryck utan att ta ny
färg, som blir mer nyanssvaga eller prova
att bara färga in utvalda partier i bilden.

7. Ta det fuktiga pappret och torka av med en handduk.
8. Dags att gå till tryckpressen och tryck din bild.
Kolla upp när tryckpressen på museet är bemannad.

9.

Lägg den färdiga bilden i press mellan tex av hushållspapper. Lägg en tyngd på så bilden blir plan. Låt torka.

Om ni är många: Grupptryck

Alla får en 5x5 cm stor plexiskiva och ristar in ett
mönster på tid, ca 20 sekunder. Linjerna färgas in och
alla plexiskivorna läggs samman som ett lapptäcke på
ett stort papper. Tryck på samma sätt som ovan.
Häng upp er fina grupptryckstavla.

Vi hänger ihop!
Tillsammansövning som
blir ett fint konstverk.

Det här behöver du:
skumplast
blyertspenna
tryckfärg
papper
roller

1. Förbered skumplastskivorna med att
markera i kanterna var bilden ska kunna
passa ihop med grannens bild.

2. Rita din bild i skumplasten genom att
trycka ner din penna så det blir ett spår.

3. Färga in genom att rolla på önskad färg.
Testa mera

Du kan klippa former i skumplasten och göra
fina collage på olika teman t ex olika vackra
lövformer i höst eller vårfärger.

4. Lägg skumplastskivan med den infärgade

sidan mot pappret. Tryck till med handen eller
en roller.
OBS se till att motivet hakar i med grannens bild på
lämpligt ställe.

Om du är ensam

Gör flera olika skumplastskivor
som du sen pusslar ihop på olika sätt
till ett spännande mönster.

Tillsammansporträtt!
En rolig aktivitet som gör att man
tittar närmare på varandra.
Det här behöver du:
papper
olikfärgade kritor

1. Sätt er på var sin sida om ett långt bord.
De som sitter på ena sidan är modeller. På
andra sidan sitter konstnärerna.

2. Konstnärerna tar en färgkrita.

Alla tar olika färg.

3. Skriv modellernas namn på pappret.
4. Nu har alla konstnärer 20 sekunder på

sig att påbörja porträttet av modellen de
har framför sig.

5. När tiden är slut flyttar alla konstnärer ett steg åt höger. Konstnären

på stolen längst ut flyttar till stolen längst upp som nu blir ledig men stannar
på samma sida. OBS! Modellerna sitter kvar på sina platser.
Alla fortsätter måla med sin egen färgkrita men har nu en påbörjad teckning
framför sig som man fortsätter på. Efter 20 sekunder är det byte igen.

6. När alla konstnärer har ritat på allas porträtt byter man sida och

konstnärerna blir modeller och tvärt om.

Det här behöver du:
inspirationsmaterial
använd dina skisser,
fotografier
och din fantasi!
material utifrån
vilken teknik
du väljer

GÖR ETT EGET UNIKT
MÖNSTER!
Gör ett mönster som berättar något om dig!

färgade sträck

1. Utgå ifrån ditt inspirationsmaterial: Välj ett motiv,

teknik och material att jobba vidare med och fyll det med
dina egna personliga erfarenheter, känslor och fantasier.

2. Välj färg på både din bakgrund och ditt motiv.
Testa färgkombinationer, och färgblandningar.

3. Upprepa ditt motiv och välj en komposition. Hur ska allt placeras? Gör en skiss
Titta gärna igen på hur konstnären Åsa Marias Bengtsson byggde upp sitt mönster
i Workshopen SE dig omkring!

Nu har du skapat ett eget personligt mönster !

Om du vill och har möjlighet kan du digitalisera din skiss
(scanna eller fotografera) och jobba vidare med ett
bildbearbetningsprogram i datorn.

ORDEN får färg
och form!
Det här behöver du:
lappar med olika ord
som läggs i en burk

För att uttrycka känslor och personlighet i ett mönster
så kan man ibland ”översätta” ett ord till form och färg.
Hur ser ordet Arg ut för dig om du ska visa det med en
form eller en färg? Eller ordet Stilla eller ordet Glädje?

papper
färgpennor eller kritor

1. Dra en lapp ur burken.
2. Rita eller måla hur du tycker att ordet på
lappen ser ut. Vilken form och färg har det?

3. Fundera på varför du valde just den
formen och färgen.

Testa mera

Hur ser dina veckodagar ut om du skulle rita eller
måla dem i färg och form. Hur ser siffrorna 0-9 ut?
Om du vill veta hur Ingelas veckodagar och Ylwas
siffror ser ut, så vänd på bladet.

Om ni är flera

Ni kan också göra det som en gissningstävling
om ni är många. Välj gärna ord och meningar
som symboliserar känslor eller stämningar.
Bestäm en tid. Låt de andra gissa.
Ge poäng för rätt svar.

Visste du att:

En del människor har väldigt tydliga kopplingar
mellan ord och färger.
Det kallas att vara synestetiker.
För dem kan siffrorna 0-9 ha bestämda färger
och/eller former.
Samma med veckodagarna.

Så här ser Ingelas veckodagar ut.

Så här ser Ylwas siffror ut.
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