
VAD: Din uppgift är att designa en egen förpackning som skall säljas i butik. Du 
bestämmer själv vilken målgrupp du vänder dig till, vad den skall heta och hur den 
skall se ut. Till din hjälp får du en färdig mall som du skall använda till ditt original.


TEKNIK: Vi kommer att jobba med blyertspenna (skissa), färgpennor och färgade 
tuschpennor.


GÖR SÅ HÄR 
1. BESTÄM NAMN OCH SMAK/INNEHÅLL 
Välj vad din förpackning skall heta och vilken smak det skall vara på innehållet. 
Den enda text du skall ha med är namnet - innehållsförteckning behöver du inte ha 
med. Var noga med att välja en form på namnet som passar din  idé. 
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ARBETSBESKRIVNING

Förpackning

Blyertspenna HB - att skissa med.

Färgpennor att 
färglägga med. 
Dessa kan du 
rita tunt med 
och blanda.

Tuschpennor att 
färglägga med. 
Dessa är 
färgstarka och 
går inte att 
blanda.

Formen på texten är viktig för vilket intryck det bli på förpackningen. På nätet kan man 
Googla på ”bokstäver”, ”teckensnitt” eller ”font”. Du hittar länkar på Bildoformsidan.

https://bildoformsidan.se/bloggar-och-sociala-media/


2. IDÉSKISS 
Skissa på olika idéer. Skisserna ska vara enkla och i liten skala - inte större än en 
t.ex. en tablettask. Nu ”tänker” du med pennan och planerar din bild. Prova dig 
fram, testa olika stilar och visa vilka färger du tänker använda. Tänk på att 
kombinera färgerna så att det blir det den effekt du vill ha. Eftersom du arbetar i 
litet format hinner du färglägga några olika idéskisser om du vill.


3. RITNING 
När du bestämt dig för vilken idéskiss du vill genomföra gör du en ritning i samma 
format som mallen. Nu skall det se ut precis så som du bestämt. Du skall inte 
färglägga ritningen, utan bara kontrollera att allt får plats och ser bra ut på den yta 
du har. Färgerna bestämde du (och visade) i din idéskiss.


4. ORIGINAL 
Rita upp din bild på ditt originalpapper när du vet hur du skall göra. Rita tunt med 
blyertsen i början så att det går att sudda om det behövs. Färglägg så noga du kan 
och avsluta ev. med svarta konturer för att göra formerna 
tydliga. 


5. NAMN OCH KLASS - foto i Bildmappen i 
Drive och i classroom 
Skriv namn och klass på baksidan av ditt arbete. 
Tag ett foto av ditt arbete och lägg in fotot i din digitala 
bildmapp i Drive, och i Classroom.  

INSPIRATION:
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