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En verden af mønstre!
Mønster er, når former og farver gentager sig 
i et organiseret forløb, der sådan set bare kunne 
fortsætte i det uendelige! Mennesker har til 
alle tider skabt mønstre og fundet inspiration 
i omgivelserne, ikke mindst i naturen. Farverige 
blade, blomster, insekter og fugle, bjergenes 
takker i horisonten, en strømhvirvel i vandet 
eller gyldne stjerner på en mørk himmel – det 
er alt sammen blevet indfanget og organiseret 
i mønsterforløb. Vi ser det i tekstilkunsten og 
i alverdens billedkulturer, ikke mindst i den 
islamiske kunst.

Billedskolen i Tvillingehallen, Københavns Kom-
munes billeskole for børn og unge, præsenterer 
hermed en farverig og særdeles mønstret buket 
af opgaver! 

En stor tak til tekstildesigner og underviser 
Ditte Egholm, der med sin nysgerrige tilgang 
til emnet, sammen med sine elever på 
Billedskolen, har leget og eksperimenteret med 
at skabe mønstre med mange forskellige, helt 
enkle materialer. De bedste ideer og erfaringer 
fra undervisningen er samlet her, og vi 
garanterer, at alle kan være med, når der rulles, 
skæres, stemples og rapporteres! 

Måske er processen i virkeligheden det sjove-
ste, der hvor magien sker.

Bogen er en gave til vores elever på fritids-
holdene, men vi håber også, at opgaverne vil 
sætte turbo på mønsterproduktionen i billed-
kunstundervisningen på folkeskolerne – og hos 
alle andre, der har lyst til at gå på opdagelse 
i en verden af mønstre og eksperimentere med 
farver, former og udtryk.

God fornøjelse, det er bare med at komme i gang!

Eva Ring

Leder af Billedskolen 
i Tvillingehallen 

Ditte Egholm

Tekstildesigner og 
underviser





Stencildyr
I denne opgave lærer du at lave mønstre ved 
brug af stencils. Det er sjovt, fordi du hurtigt får 
et resultat, og du kan bruge den samme stencil 
mange gange. Du kan lave et enkelt mønster ved 
at bruge en enkelt stencil, eller du kan lave det 
mere komplekst ved at bruge flere. 

Du lærer at se det positive/negative rum i en 
figur. Du fraskærer det positive rum i en figur og 
bruger derefter svamp og maling til at genskabe 
figuren. 

Det er en god opgave til at træne sit øjemål. 
Når du flytter din stencil til den rette placering 
i forhold til de andre figurer, skal du prøve 
at forestille dig nogle usynlige linjer både 
diagonalt, horisontalt og vertikalt. 

Det kan være en god idé at starte med at tegne 
en helt enkel tegning, som er let at skære ud 
med en hobbykniv.

Materialer
 Ņ A2- eller A3-papir
 Ņ hobbykniv
 Ņ skæreunderlag
 Ņ sort permanent tusch
 Ņ transparenter
 Ņ svampe
 Ņ akrylmaling
 Ņ paptallerkener
 Ņ avis
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2. På en ny transparent, tegn detaljer, som  
skal trykkes i en anden farve. 

3. Skær delene ud med en hobbykniv. 

4. Brug nu transparenten som stencil og  

læg trykkene i diagonale/vandrette/lodrette 

linjer henover papiret.

1. Tegn et dyr på transparent med sprittusch. 
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Symmetriformer
Her skal du finde på symmetriske figurer, som 
bruges til at danne mønster med. Det er en leg 
med former, som ikke nødvendigvis behøver at 
være figurative. Klip dem ud af et stykke bukket 
karton. På den måde får de den symmetriske 
form. 

Det er sjovt at lege med former og dernæst 
komponere dem i et mønster. Du kan lege 
med forskellige papirtyper, som du selv maler 
på. Brug gerne både våde og tørre farver til 
strukturerne.   

Du lærer at lave mønsterelementer med 
skabelon og at danne mønstre og spejlinger på 
øjemål, og du øver dig i at skabe nonfigurative/ 
symmetriske former.

Materialer 
 Ņ karton til skabeloner
 Ņ saks
 Ņ A3-papir, sort og hvidt
 Ņ A4-papir, hvidt
 Ņ blyant
 Ņ diverse materialer: akrylmaling,  

akvarel, farveblyanter, kuglepenne,  
oliekridt, fotos m.m. 
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Rudemønster
Med udgangspunkt i en enkel rudeform, skal du 
lege med former og farver.

Du kan lave opgaven selv, eller I kan være flere, 
der arbejder sammen om et fællesværk til en 
flot udsmykning.  
 
For at få billedet til at hænge sammen skal 
området rundt om cirklen være ensfarvet, 
og alle mønsterformerne skal ligge inden for 
cirklen. Formerne skal være nonfigurative og 
skal spejles på begge sider af midteraksen. 

Materialer
 Ņ 1 mm gråt karton
 Ņ hobbekniv
 Ņ lang lineal
 Ņ blyanter
 Ņ viskelæder
 Ņ A3-papir
 Ņ vandbaserede neopasteller
 Ņ små pensler
 Ņ vatpinde
 Ņ vandbægre
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2. Skær dem ud med lineal og hobbykniv og tegn 
en cirkel på midten med en passer. 1. Tegn et kvadreret system på 1 mm gråt karton, 

hvor hver rude har størrelsen 34x20 cm.

3. Tegn en skitse på papir med blyant og overfør 
derefter skitserne til ruderne.

4. Farvelæg med vandbaseret neopastel og brug 

dernæst vand og lille pensel/vatpind for at få 

farverne til at flyde sammen.
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Fantasifrugter
Tegn frugter eller grøntsager efter fri fantasi. 
Du bruger din fantasi til at skabe noget nyt, ud 
fra noget velkendt, og øver dig i at tegne den 
samme form flere gange med en simpel teknik. 
 
Du kan vælge at tegne et kvadreret linjesystem 
eller bruge dit øjemål til at placere figurerne i et 
mønster.

Materialer
 Ņ akvarelpapir
 Ņ akvarelmaling
 Ņ pensel
 Ņ blyant
 Ņ kopieringsark
 Ņ kuglepen
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1. Tegn en masse nye typer af grøntsager og 

fantasifrugter.

2. Læg akvarelpapiret nederst, dernæst 
kopieringsarket og til sidst tegningen, som 
tegnes mange gange.

3. Farvelæg med akvarel.
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Tingmønster 
I denne opgave kan du bruge alle typer af 
materialer, det er dog nødvendigt, at du har 
mange af den samme genstand.

Du kan gå en tur i naturen og finde genstande, 
eller du kan åbne diverse skuffer, gå 
i værkstedet og finde dimser eller bruge tørre 
madvarer fra køkkenet, som du kan bruge som 
mønsterobjekter. 

Du lærer at se genstande som noget, der har et 
formsprog og en farve og ikke kun den funktion, 
som genstanden primært er skabt til. På den 
måde leger du med at organisere ting, som man 
ikke umiddelbart tænker, at man kan danne 
mønstre og skabe billeder med. 

Materialer 
 Ņ pap eller træ som underlag
 Ņ ensartede genstande
 Ņ limpistol
 Ņ limpatroner
 Ņ spraymaling
 Ņ spraymaske
 Ņ avis

Det kan være en god idé at bruge en type 
spraymaling, særligt egnet til børn, som er 
lugtfri og uden kemikalier. 

Man kan også helt undgå at spraymale og 
i stedet male med en pensel.
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Stoftryk
Denne opgave er legende og let og handler om 
at trykke med hverdagsgenstande på stof. Det er 
kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man 
kan forsøge at trykke med. I dette tilfælde er der 
brugt grønsager, blade fra haven, legoklodser 
og snor. Men hvem siger, at man ikke også kan 
bruge pap, bobleplast, bark, garn, plastbakker 
eller andet forhåndenværende materiale? 

Det er en god idé at have fundet alle materialer 
frem på forhånd, så du kan komme i et godt 
flow uden afbrydelser. 

Lav en plan flade af plast på en stor bordflade 
og sæt alle siderne godt fast med malertape. 

Vælger du at bruge stofmaling, kan stoffet 
bruges til at sy puder, muleposer eller andet, 
som efterfølgende kan vaskes ved 30 grader. 
Hvis du vælger akrylmaling, kan det ikke tåle 
vask. 

Materialer 
 Ņ plast til bordet
 Ņ malertape
 Ņ stofstykker af bomuld i hvide/lyse farver
 Ņ nye grydesvampe
 Ņ papir til underlag
 Ņ akrylmaling eller stofmaling
 Ņ paptallerkener til maling
 Ņ diverse genstande at trykke med
 Ņ en urtekniv
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1.  Find alle de materialer, råvarer og genstande 
frem, som kunne være sjove at trykke med.

4.  Tryk på forskellige måder, for eksempel 

i diagonale linjer.

2.  Spænd et stykke bommuldstof ud over et 

plastikunderlag og fastgør det med malertape.

3.  Skær grøntsagerne over i halve og dup malingen 

på med en svamp for hver gang der trykkes.
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Lys/form/farve
Denne opgave er en collageopgave, hvor du 
bruger lyset som medskaber af dit billede. 

Du lærer at skabe et mønster med rene 
farveflader og overlap, der danner nye farver og 
former. Det kan være sjovt at arbejde figurativt 
med eksempelvis et dyretema. 

Her skal du klippe og klistre. Du kan bemale 
manifold eller kalkepapir, som er stærke og 
gennemsigtige papirtyper, hvor man kan se de 
smukke penselstrøg. Det giver to forskellige 
udtryk. Se billederne.

Til sidst kan du eventuelt klistre transparent 
hyldepapir hen over dit billede. Så bliver det 
mere slidstærkt ved ophængning og får en glat 
overflade. Det er en smagssag.

Materialer
 Ņ transparenter
 Ņ karton
 Ņ saks
 Ņ blyant
 Ņ akrylmaling
 Ņ bred pensel
 Ņ manifold (som er en halvtransparent 

kalkepapir på rulle)
 Ņ dobbeltklæbende tape
 Ņ transparent hyldepapir
 Ņ kalkepapir i forskellige farver 
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1. Mal flader med akrylmaling på manifold med 
en bred pensel. Sørg for at lave nogle lange 
penselstrøg. Lad det tørre.

2. Klip en håndfuld former i karton af forskellig 

karakter, som kan bruges som skabelon. 

3. Tegn med blyant og lav flere af den samme.  4. Leg med mønstrene ved at lægge dem ind over 
hinanden. 
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Stempelkatte
I denne opgave lærer du at lave tryk ved 
hjælp af trykblokke. Metoden er en simpel 
måde at lave et højtryk på og nem at bruge 
for dig, der ikke har adgang til at arbejde 
med linoleumstryk, kobbertryk eller andre 
grafiske teknikker. Du undgår at skulle arbejde 
med skarpe linoleumsknive, og mosgummi 
er let at klippe i. Prøv også det lysegrønne 
materiale, som ses på billedet: Det er et 
isoleringsmateriale, som er nemt at klippe eller 
skære i. Du kan også prøve at lave relieffer i det 
med skarpe genstande.

Det er sjovt at lave tryk, for der ligger altid en 
portion overraskelse eller en foræring, når man 
løfter trykelementet fra papiret. Du træner dit 
grafiske øje og forstår, at det, som skæres væk, 
bliver papirets farve – i dette tilfælde hvidt. 

Du lærer også at lave systemer og arbejdsgange 
for dig selv: At gøre tingene i den rigtige 
rækkefølge og holde styr på trykblokke og 
stempelpuder. Når du én gang har brugt en 
trykblok, for eksempel på en sort stempelpude, 
så passer du bedst på stempelpuderne ved at 
fortsætte i det sorte. Alternativt kan du forsøge 
dig med at vaske trykblokkene. 

Du kan lege med at placere mønsterelementerne 
med nogenlunde den samme afstand til 
hinanden og rotere enkelte af dem.

Materialer 
 Ņ lille saks
 Ņ hobbykniv
 Ņ blyant
 Ņ mosgummi
 Ņ små træklodser eller små stykker foamboard
 Ņ A3- og A4-papir, tyk kvalitet
 Ņ limpistol
 Ņ stempelpuder
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Her ses eksempler på, hvordan man kan rotere 
trykblokken og på den måde skabe liv og bevægelse 
i mønsteret.

Her er trykblokken roteret så bladspidserne peger 

i fire forskellige retninger. 

Her ses materialeudvalget.

Eksempler på trykblokke, hvor det omkringliggende 
foamboard er skåret væk for at undgå uønsket 
trykfarve på papiret.
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Røde fugle
Denne opgave viser to forskellige materialer, 
du kan bruge til at lave højtryk. Viskelæder 
er godt at bruge, da det er nemt og blødt at 
skære i. Linoleum, som er hårdere at skære i, er 
fantastisk godt til små detaljer.

Her skal du øve dig i at håndtere en 
linoleumskniv. Det kræver håndelag, 
tålmodighed og koncentration, så du ikke 
skærer dig med kniven. Start med små stykker, 
da det tager tid at skære en plade færdig.

Du lærer at se det positive/negative rum 
i et grafisk billede, hvor en enkelt farve og 
papirets hvide farve er de virkemidler, du har 
til at skabe rum og dybde i billedet. Du lærer 
trykprocessen og materialerne at kende – fra du 
tegner den første tegning, til du står med det 
færdige tryk. Det er lidt magisk!

Materialer
 Ņ stort viskelæder
 Ņ linoleumsplade
 Ņ linoleumsknive af forskellig bredde
 Ņ trykfarve
 Ņ valse
 Ņ A3-papir, god kvalitet
 Ņ tyk plast eller glasplade til underlag
 Ņ aviser
 Ņ malertape
 Ņ sort tynd tusch
 Ņ blyant
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1. Brug forskellige størrelser knive til at skære med. 

4.  Tilføj et tryk ad gangen.  
 

2. Farve valses ud på fladen, inden den føres  
over trykmediet. 

3. Lav flere små plader til at danne mønster med. 
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Rullemønster
Denne opgave er sjov og legende, idet man 
laver et rundt træsnit på en kagerulle. 

Du skærer et billede med linoleumsknive 
i træets overflade, og så ruller du mønsteret på 
baner af papir. Du kan også skære billedet i det 
blødere mosgummi og lime det på et paprør.

Resultatet er fuld af overraskelser! Du oplever 
flowet ved at rulle baner på denne effektfulde 
måde og kan lynhurtigt tapetsere store 
overflader. 

Du lærer at danne mønstre og gentagelser ved 
hjælp af en rullemetode. Det er vigtigt, at du 
placerer rullen rigtigt fra start, for at mønsteret 
dannes. 

Prøv også at rulle med andre materialer som 
majskolber, bobleplast, garn eller stofstrimler.

Materialer til træsnit
 Ņ en (børne) kagerulle
 Ņ linolumstrykfarve
 Ņ en glasplade eller hård plast til underlag
 Ņ valse
 Ņ malertape
 Ņ spartel
 Ņ avis 

Materialer til mosgummi
 Ņ hobbykniv
 Ņ skæreunderlag
 Ņ limpistol
 Ņ blyant
 Ņ mosgummi
 Ņ linolumstrykfarve
 Ņ en glasplade eller hård plast til underlag
 Ņ valse
 Ņ malertape
 Ņ spartel
 Ņ avis
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1. Der skæres med forskellig bredde knivblad  
for at få variation i stregen. 

2. Brug valsen til at fordele trykfarven i et jævnt  

lag på pladen, inden farven rulles på kagerullen. 

3. Der rulles i lange baner. Placer næste  
rullegang så der dannes et mønster. 

Træ

44



skal være rød





1. Skær et stykke mosgummi i en størrelse, der 

stemmer med omkredsen på røret. Skær et 

billede ud i mosgummi med hobbykniv.

2. Lim mosgummi fast på rullen med limpistol.

3. Trykfarven valses på rullen ved at holde  

i hver ende af røret. 

Mosgummi
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Flisemønster
Denne opgave er inspireret af islamisk kunst. 
Der er masser af viden og inspiration at hente 
i islamisk kunst. Her kan man blive forført af 
en billedkultur, som er farverig, spændende 
og dekorativ. Denne kulturs mønstre og 
ornamentik ses i brugskunsten såvel som i det 
offentlige rum, i moskéer, på åbne pladser og på 
husfacader i form af flisemosaikker. 

Opgaven går ud på at tegne og male en 
symmetrisk, sekskantet mønsterform. Formen 
består af farveflader, tegnet med lineal og 
passer i et symmetrisk system, og kan måske 
give associationer til stjerner, blomster, tandhjul 
m.m. 

Du lærer at tegne med en passer og at arbejde 
med symmetri i billeder – både når det gælder 
stregtegning og farvelægning. Det er måske 
noget, du kan genkende fra matematikkens 
verden, symmetri og geometri.

Du kan måske få hjælp til at lave den første store 
cirkel med afmålte skæringspunkter. Så kan du 
selv forbinde punkterne, tegne frit med lineal 
og passer og til sidst male.

Hvis du samarbejder med andre, kan I hænge 
jeres sekskantede akvareller op side om side, 
uden mellemrum, så de udgør en fælles 
udsmykning til en stor væg. De kan sættes 
sammen i et hvilket som helst format, så det 
passer til væggens proportioner. 

Materialer
 Ņ A3-papir, hvidt i god kvalitet
 Ņ akvarelmaling
 Ņ blød pensel
 Ņ blyant
 Ņ passer
 Ņ viskelæder
 Ņ lang lineal
 Ņ trekantlineal
 Ņ sort tynd tusch
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1. Her ses materialerne, som skal bruges til 

optegning af stregerne. Tegn en cirkel og et plus 

i midten som vist.

2. Mål afstanden med passeren. 
 

3. Og brug nu samme afstand på passeren  
til at lave de fire skæringspunkter. 4. Tegn streger op til en stjerneform med lineal 

som vist her. 
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5. Nu skal der leges med lineal og passer. Tegn former 
og streger med blyant indeni sekskanten, med det 
ene benspænd, at tegningen skal være symmetrisk.

6. Brug nu en tynd sort tusch til at tegne udvalgte 

former og streger op med. Resten viskes ud.

7. Farvelæg med akvarelmaling. 
 

8. Sæt alle sekskanterne op ved siden  

af hinanden i et mønster eller kopier flere  

af den samme.

51



52







Ferskensymfoni
Denne opgave er en øvelse i at lave en enkel 
rapport. En rapport er den mindste del af et 
mønster, som kan danne hele mønsteret ved 
forskydning og/eller rotation. Her lærer du 
at lave et mønster ved en simpel rotation af 
rapporten.

Du skal lave en collage, hvor du tegner med en 
saks.

Med det menes der, at man ikke tegner sit 
motiv op, inden man klipper. Man kigger på 
en genstand, for eksempel en fersken eller 
en anden frugt, og klipper direkte efter den. 
Denne opgave kan afhjælpe frygten for at 
klippe i papiret uden klippestreger. Det er 
sjovt at se klipperesultaterne, da det sjældent 
ligner noget en hånd ville tegne! Du kan prøve 
at skære frugten over og se, hvilke billeder og 
klipperesultater der kommer ud af det? 

Placer og lim fire lige store udklip på et 
kvadratisk stykke karton. Dernæst kopierer 
du billedet i 9 eksemplarer og sætter dem 
sammen efter den vejledende tegning, hvor 
rapporten roterer. For overblikkets skyld, kan 
det være en god idé at skrive bogstaverne A-B-

C-D i hjørnerne som vist. Prøv at lægge mærke 
til, hvordan mønsteret bliver dynamisk og livligt, 
fordi mønsterelementerne roterer.

Materialer
 Ņ en frugt eller en grønsag
 Ņ lille saks
 Ņ farvet papir og karton
 Ņ limstift
 Ņ A3- og A4-papir
 Ņ kopimaskine til farveprint

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C D

D

D

D
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Dyrehoveder 1
Nu skal vi arbejde videre med 
mønsterrapporter, som er et godt redskab til at 
kunne lege med mønstre i mange varianter og 
afskygninger. Man kan bruge mange forskellige 
materialer, man kan ændre på mængden 
og størrelsen af mønsterelementerne, man 
kan ændre på farverne, eller man kan ændre 
på måden at forskyde rapporten på. Der er 
uendelig mange muligheder! 

I denne opgave lærer du, hvordan man laver et 
mønster med en helforskydning i et kvadreret 
linjesystem, også kaldet et grid. Før du kan 
trykke dit mønster, skal du lave en rapport, og 
i denne opgave anvendes rapporten i en parallel 
forskydning vandret og lodret. Mønsteret i dette 
tilfælde har temaet Dyrehoveder og består af 
fire mønsterelementer, som skal placeres med 
den samme afstand indbyrdes, for at det bliver 
til et mønster. 

Du kan eventuelt få hjælp til at forberede  
det kvadrerede linjesystem,  
så du kan koncentrere dig 
om tegning, klip og gentagelser.

Materialer 
 Ņ A2-papir, hvidt
 Ņ blyant
 Ņ viskelæder
 Ņ lang lineal
 Ņ trekantlineal

 Ņ malertape
 Ņ lille spids saks
 Ņ sort tynd tusch
 Ņ farveblyanter

Rapport: 20x20 cm tegnet på A2-papir 
4 mønsterelementer 
Helforskydning

1

1 1

1

2 3

4

(4)
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1. Først tegner man et kvadrat på 20x20 cm, og 

dernæst forbindes skæringspunkterne som vist 

her. Udfyld dernæst hele arket med linjer.

2. Tegn fire dyrehoveder på karton og klip dem ud, 
vælg gerne andre end dem, som er vist her, og 
kald dem et tal hver.

3. Placer nu mønsterelementerne på deres rette 
plads i nettet af streger. Sørg for, at hver figur 
ligger præcis ens placeret over hele fladen.

4. Tegn stregen op med sort tusch. Nu skal der 

farvelægges. Man kan, inden farverne lægges på, 

kopiere flere, så der er mulighed for at lege med 

farvelægningen på flere ark.
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Dyrehoveder 2
Nu kan du prøve at lave et mønster i en 
halvforskydning, hvor mønsteret forskydes 
med en halv gang. Du vil nok opdage, at når 
man laver en halvforskydning, kommer der 
som regel mere liv i mønstret i form af skjulte 
diagonale linjer, frem for vandrette linjer som 
i en helforskydning. 

Rapporten bliver bedst, hvis rapportens højde 
er cirka halvanden (1,5) gange bredden.

Mønsteret har igen temaet Dyrehoveder, og det 
er de samme skabeloner som i forrige opgave. 
I dette tilfælde er der brugt mønstret papir til at 
lave flere af den samme figur. 

Materialer
 Ņ A2-papir, hvidt
 Ņ blyant
 Ņ viskelæder
 Ņ lang lineal
 Ņ trekantlineal
 Ņ malertape
 Ņ lille spids saks
 Ņ forskellige farvede/mønstrede papirer  

(én farve til hvert mønsterelement) Rapport: 18x27 cm tegnet på A2-papir 
4 mønsterelementer 
Halvforskydning

1

1

1

1

3

2

4
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Plantefarver
Denne opgave går ud på at lege med forskellige 
måder at farvelægge på, og du lærer, hvordan 
mønstre tager sig forskelligt ud afhængigt af 
farverne. 

Hvis du laver en hel serie af den samme 
rapport, hvor farvelægningen varierer, kan du 
få øje på, hvad der træder frem, og hvad der 
træder i baggrunden.  
 
I dette tilfælde er rapporten kvadratisk. Man kan 
også vælge at lave den, så rapporthøjden er 1/10 
større end bredden.

Igen er det en mulighed, at du får hjælp til 
at forberede det kvadrerede linjesystem, så 
du kan koncentrere dig om tegning, klip og 
gentagelser.   

Det kan være sjovt at forestille sig mønstrene 
i brug på en kjole, et badeforhæng, en facade 
eller et flisebelagt gulv.

Materialer 
 Ņ A3-papir, hvidt
 Ņ blyant
 Ņ viskelæder
 Ņ lang lineal
 Ņ trekantlineal
 Ņ malertape
 Ņ lille spids saks

 Ņ sort tynd tusch
 Ņ farveblyanter
 Ņ tusser
 Ņ akvarelmaling
 Ņ oliekridt, eller hvad 

man har af farver 

Rapport: 15x15 cm tegnet på A3-papir 
3 mønsterelementer 
Halvforskydning

1

1

1

(3)

2
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3. Nu er det udfyldte mønsterark klar til at blive fyldt 
ud med farve. Leg med, hvad der skal træde frem, 
og hvad der skal træde mere i baggrunden.

1. Her ses linjesystem, tegnet med blyant,  

klar til at blive kopieret.

2. Rapporten er tegnet op med blyant for at 
tydeliggøre arbejdsfeltet.  Mønsterelementerne 
placeres ved at bruge skabelonerne.
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Spejlvendte planter
I denne opgave skal du lave et mønster 
med seks elementer, hvor enkelte figurer er 
spejlvendte. Mønsteret har planter som tema.

Spejlvending er en måde at tilføre mønsteret 
dynamik og bevægelse.

For enkelthedens skyld er det en god idé 
at give de enkelte spejlvendte figurer den 
samme farvelægning over hele fladen. Prøv 
at eksperimentere med farvelægningen med 
henholdsvis akvarel, farveblyanter, tusser. 

Dette er et mønster, hvor element nummer  
3, 5 og 6 er spejlvendte. Se billedet.

Fordelingen af figurerne i rapporten bliver 
bedst, hvis siderne forholder sig som 2:3.

Materialer
 Ņ A2-papir, hvidt
 Ņ blyant
 Ņ viskelæder
 Ņ lang lineal
 Ņ trekantlineal
 Ņ malertape
 Ņ lille spids saks, 
 Ņ farveblyanter eller tynde tuscher  

(én farve til hvert mønsterelement)

Rapport: 18x27 cm tegnet på A2-papir 
6 mønsterelementer 
Helforskydning

1

1

2

3

5

6

1

1
(4)
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1. Her ses de seks udklippede skabeloner, der 

bruges til plantemønsteret. 

2. Her ses, hvordan figur 3, 5 og 6 er spejlvendte. Sørg for at figurerne rammer skæringsakserne ens og med samme vinkel, hver gang rapporten gentages.
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Lave et tapet fra de tegninger der er på første opslag





Fuglelandskab
I denne opgave skal du arbejde med et såkaldt 
fladedækkende mønster, som er et mønster, 
hvor hele fladen er fyldt ud med tegning, og 
hvor der er mulighed for at skabe en stor 
kompleksitet og detaljerigdom. Det er sjovt at 
lave en detaljeret tegning om til et mønster, så 
tegningen fortsætter i en uendelighed. Man kan 
lave det så detaljeret, at det ved første øjekast 
kan være svært at gennemskue rapportens 
afgrænsning og forskydning. 

Du lærer at sammensætte mønsterdelene efter 
en slags puslespilsteknik. 

Hvis man laver flere versioner af det samme 
mønster, kan man lege med farvelægningen. 
I Fuglelandskabet kan du se, hvordan åen, som 
er farvet blå, danner en diagonal bevægelse 
hen over mønsteret. Du kan skalere mønsteret 
op og ned på kopimaskinen og på den måde 
fremhæve konturer på enkelte figurer og lade 
andre stå i baggrunden. Det er uendeligt, hvad 
der er af muligheder. 

Når du tegner motivet op, er det vigtigt, at du 
sørger for at tegne midt på papiret, så der ligger 
et tomt område hele vejen rundt langs papirets 

kant. På den måde skaber du plads til at tegne 
det, der skal forbinde puslespilsbrikkerne.

Rapporten deles i to lodret og tre vandret.  
Del 1 er øverste tredjedel i venstre halvdel, 
mens Del 3 udgøres af de resterende to 
tredjedele. Del 2 er de to øverste tredjedele 
af højre halvdel, og Del 4 er den resterende 
tredjedel. Rapporten dannes ved, at delene 
bytter plads diagonalt, dvs. Del 1 bytter med Del 
4, og Del 2 bytter med Del 3. Se billederne.

Materialer
 Ņ A4- og A3-papir,  

i god kvalitet
 Ņ blyant
 Ņ sort tynd tusch
 Ņ hobbykniv
 Ņ skæreunderlag
 Ņ limstift
 Ņ lang lineal
 Ņ kopimaskine  

til s/h print
 Ņ farveblyanter 

1/2

1/3

2/3

1

1

2

2

3

3

4
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1. Lav en detaljeret tegning på et kvadratisk papir. 
Det er vigtigt, at tegningen ligger på midten af 
papiret, med god plads rundt langs kanten. 
Denne rapport er 20x20 cm.

2. Tegn nu med lineal og blyant en opdeling af seks 
lige store felter, på en måde så den deles i to dele 
lodret og tre dele vandret. Se blyantstregerne.

3. Skær med hobbykniv og lineal som vist på 
billedet. 4. Byt rundt på de felter, som ligger diagonalt. 
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Helforskydning Halvforskydning

2/5 forskydning 2/5 rapporthøjde1/3 rapporthøjde

1/2 rapporthøjde1 rapporthøjde

1/3 forskydning

Generelt om rapporter
Her ses en visualisering af fire forskellige forskydningsmuligheder. Rapportgentagelsen er forskudt vandret og lodret. 
Lodret forskydes enten en hel, en halv, en tredjedel eller to femtedele.
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5. Udfyld det tomme område i midten med 

tegning i samme stil, så fladen dækkes helt. 

Kopier nu i det antal, der svarer til den ønskede 

størrelse på mønsteret.

6. Læg to rapporter ved siden af hinanden.  
Skær kun den ene side af den ene rapport. 

7. Lim sammen med limstift og sørg for, at tegningen 
passer præcist ved sammenhæftningen.

8. Skær kanterne af med en lang lineal.  
Mønsteret er nu klar til farvelægning. 
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Med denne bog præsenterer Billedskolen i Tvillingehallen, 
Københavns Kommunes Billedskole for børn og unge,  

en farverig og særdeles mønstret buket af opgaver!

Det er tekstildesigner og underviser Ditte Egholm, der med 
sin nysgerrige tilgang til emnet, sammen med sine elever 

på Billedskolen, har leget og eksperimenteret med at skabe 
mønstre med mange forskellige, helt enkle materialer. 

De bedste ideer og erfaringer fra undervisningen er samlet 
her, og vi garanterer, at alle kan være med.


