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LAG FIGURER

Kompetansemål

Har dere spist fiskegrateng til
middag eller hatt en pai til dessert?
De brukte aluminiumsformene kan
du lett omskape til dekorative figurer.
Dette eksperimentet viser vi hvordan
man kan gjenbruke materialer for å
lage bruks- og kunstgjenstander.

Kunst & håndverk
• Bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde,
plastiske og myke materialer på en trygg
og miljøbevisst måte.
• Undersøke materialene i ulike gjenstander
og vurdere funksjon, holdbarhet og
muligheter for reparasjon og gjenbruk.

Utstyr
•
•
•
•
•

Aluminiumsformer fra kjøtt, fisk osv. Sentrale begreper
Pepperkakeformer eller annet for Materiale, metall, form, silhuett, legering
å tegne omriss av figurer
Saks og liten, spiss syl
Teip og tråd til oppheng
Avispapir eller annet underlag

Slik gjør du
1. Bestem deg for et motiv du vil overføre til figuren. Husk at detaljer kan være
vanskelig å få fram. Omrisset, eller silhuetten, av motivet kan være nok.
2. Finn frem aluminiumsformen du skal klippe i. Bruk pepperkakeformer eller annet og
marker med tusj figurene du vil klippe ut.
3. Klipp ut figuren(e). Husk å utnytte hele formen.
4. Fest papirmotivet du skal overføre til aluminiumsfiguren med teip.
5. Sett sylen i kanten av omrisset og press ned så du lager hull i aluminiumen. Fortsett
langs hele kanten av figuren du vil overføre. Hullene bør være tette nok til at det blir
en tydelig linje, men langt nok fra hverandre til at det forblir enkelthull.
6. Fjern papirmotivet og holde figuren opp mot lyset. Ser du bildet? Hvis noen hull er
blitt for små eller ikke synes godt nok kan du rette det nå.
7. Lag et hull til tråd der du vil henge opp figuren.

Aluminium er lett å forme. Det kan både strekkes og
støpes til ulike former. Siden rent aluminium er
ganske mykt, blir det ofte blandet med andre
metaller for å få større styrke. Blandinger av ulike
metaller kaller vi for legeringer.
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