
Mapp med mönster

VAD: Du skall göra en framsida till din mapp. Framsidan skall innehålla ditt namn, 
skrivet med blockbokstäver, samt ett mönster som du själv komponerat och 
färglagt. 


Syftet är att du skall lära dig följa en instruktion, öva på att rita blockbokstäver, 
samt att komponera ett eget mönster bestående av olika prickar, linjer och former, 
som du färglägger.


TEKNIK: Vi kommer att jobba med blyertspennor, akvarellpennor och svarta 
tuschpennor.
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ARBETSBESKRIVNING 
Mapp med mönster



Mapp med mönster

Du behöver ett stort papper, en mall med blockbokstäver - s.k. sans serif , ett rutat 
papper, en blyertspenna, sudd, samt en mjuk grafitpenna - t.ex. 6B. Senare 
behöver du även akvarellpennor, vatten, en pensel och en svart tuschpenna.


GÖR SÅ HÄR: 
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Rita av bokstäverna: 
Titta på mallen och mät ut hur 
mycket plats dina bokstäver 
kommer att ta. Räkna rutorna så att 
det blir rätt. Tänk på att vissa 
bokstäver går lite utanför rutorna. 
Har du ett långt namn går det bra att 
skriva ditt smeknamn.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sans-serif
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Gör ett eget kalkerpapper: 
Tejpa upp ditt rutpapper med ditt 
namn på fönstret, med papprets 
baksidan mot dig. Du skall kunna 
se namnet genom pappret. Fyll i 
konturerna med den mjuka 
grafitpennan (6B t.ex).
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Kalkera ditt namn: 
Lägg ditt rutpapper på det stora mapp-
pappret. Mät med linjal så att det hamnar i 
mitten. Fyll sedan i linjerna i namnet med 
en vass blyertspenna. Nu kommer den 
mjuka grafitytan på baksidan att färga av 
sig på mapp-pappret. Vänd upp pappret 
och kolla att det funkar. Du kan fylla i 
bokstäverna med blyerts om linjerna blev 
väldigt tunna. Blev det fel kan du sudda. 
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Gör en ram till ditt mönster. 
Lägg sedan ett A4-papper över dina 
bokstäver och rita en ram runt ditt 
namn. Innanför linjerna kan du sedan 
rita ditt mönster. Får ditt namn inte 
plats så gör ramen lite större. 


Du kan även välja att göra en mindre 
ram runt ditt namn och sedan fylla 
resten av pappret med ditt mönster.
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Dags att färglägga. 
Välj vilka färger du skall ha på ditt 
mönster. Testa alltid på ett kladd-papper 
innan du ritar på ditt original. Då ser du 
hur de funkar och vilken färg det blir när 
du för penseln över det du ritat. 


Obs: Doppa aldrig pennan direkt i vatten 
- då förstörs den. Vill du lägga på mer 
färg med pennan så vänta tills pappret är 
torrt.
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Svarta konturer med tuschpenna: 
När färgen är torr kan du fylla i konturer 
med svart tuschpenna. Du kan även rita 
detaljer och mönster med den svarta 
pennan. Svarta konturer lyfter fram 
formerna och gör mönstret tydligare.

Om du måla samma fält med färg samtidigt, slipper du tvätta av penseln så ofta. 
Ha hushållspapper till hands så att du kan torka av penseln om den blir för blöt.


