
PAPIRVÆVNING
`Sammen h v e r  f o r  s i g´ 
Papir af forskellig slags skæres i strimler, væves sammen, lamineres, klippes op 
til hvad som helst, og mødes til sidst igen med kammeraters fletterier. 



PAPIRVÆVNING 
`Sammen h v e r  f o r  s i g´

Målgruppe: Indskoling og Mellemtrin

En rolig kreativ aktivitet, hvor børnene er `sammen hver for sig´, og som kan foregå inde, 
eller tages med udenfor i tørt vejr. 
Man kan evt. samarbejde 2 og 2, hvor den ene vælger f.eks. 20 forskellige papirstrimler, 
til hver retning, som de så skiftevis væver ind i hinanden til smukke billeder.
Antallet af strimler afhænger af, hvor stort man vælger billedet skal være.

Bilag: Eksempler på vævninger og anvendelsesmuligheder, og mønsteropskrifter 
med varierende sværhedsgrad.

I skal bruge:

- Papirstrimler i forskellige farver, bredder, og af forskellig slags, 
f.eks. avispapir eller strimler fra magasiner, eller kasserede tegninger og bøger.

- Sakse, og eller en papirskæremaskine 
Skæremaskinen er effektiv til mange strimler ad gangen, og man kan få helt lige strimler, 
men kræver voksenbetjening hos de mindste elever.
- en makulator kan også bruges til meget tynde strimler.

- Malertape til at fastholde de strimler man `væver´ på, til bordpladen, 
eller et fast underlag man kan tage med udenfor.

- Lamineringsmaskine, hullemaskine, 
til at fiksere og evt. sammensætte med andre af de færdigvævede billeder, 
som man derefter nemt kan klippe ud i former (f.eks hjerter som vist som eksempel) 
med huller øverst og nederst til ophængning i vinduer. 
Som uro i vindue eller fra loft, får man glæde af at kunne se de forskellige forsider og bagsider.

Forslag til andre anvendelser: 
Man kan også vælge at lave sit eget laminerede A3 skriveunderlag,
eller tilpasse omkring et glas med et fyrfadslys, som giver et smukt lys igennem mønsteret.
Eller fine laminerede bogmærker...
Kun fantasien sætter grænser.

God flettelyst! 
Jeg håber nogen derude kan få glæde af aktiviteten!
- Mette Damsgaard Nielsen



Eksempler på papirvævning og hvordan



Eksempler på anvendelsesmuligheder



Mønstre til papirvævning


