År 5 Emoji-kudde, arbetsområde 2

I det centrala innehållet för år 4-6 i läroplanen står det:
”Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och
vad de signalerar.”
I detta arbetsområde använder vi oss av symboler som elever är välbekant
med, emojis, vi tränar också på symaskinsömnad, applikationer och
slöjdens arbetsprocesser i och med att vi efter varje lektion dokumenterar
vad vi gjort, vad vi lärt oss och värderar vår arbetsinsats i
Teams/Onenote.

1. Så här gör du:
2. Välj vilken emoji du vill använda från bilden nedan. (eller gör en egen)

3. Gör en skiss, rita din emoji och färglägg. Fyll på skissen med de punkter
som finns på den turkosa lappen i slöjsalen.

4. Gör en mall av din emoji. Max 30 cm i diameter.

5. Fotografera skiss och mall på din färglagda emoji och klistra in i ditt dokument i
Onenote.
6. Klipp ut emojisen/mallen längs den streckade linjen (kom ihåg att använda
papperssax)

7. Välj vilket tyg du vill använda till huvud-tyget. Använd ett vävt bomullstyg.

8. Lägg den utklippta pappersmallen på tyget och rita av med en
textilpenna. Kom ihåg att lägga i kanten/hörnet av tyget.

9. Klipp ut det du har ritat av så att du får en rund tygbit.

10. Upprepa igen så att du får en baksida till kudden. Om du vill kan du ta ett
annat tyg på baksidan. Tex fleece.

11. Trä en symaskin med tråd.
12.Ställ in symaskinen på sicksack.
13. Sy runt din ena tygbit, sy längst ut i kanten. Tänk på att halva pressarfoten
på tyget och halva utanför.
14. Gör likadant på den andra tygbiten. Om du väljer fleece behöver du inte
sicksacka.

15. Stryk tygbitarna så att de blir släta. OBS! Inte fleecetyget!

16. Använd din pappersmall igen.
17. För över de detaljer i emojins ansikte som du ska brodera med hjälp av
markeringspapper.
18.Rita av detaljerna som du ska göra som applikation på vliesofix.
19.Klipp ut vliesofix bitarna.
20.Välj från lapplådorna vilket/vilka vävda bomullstyger du vill ha till detaljer.
21.Klipp ut en tygbit som är lite större än detaljen som du klippt ut i vliesofix.

LÄRARHJÄLP!!!
22. Lägg vliesofixbiten på tygbiten och stryk fast. Tänk på att lägga den
knottriga sidan mot tyget. Strykjärnet ska vara inställt på cotton. Använd
en strykduk.
23. Klipp ut tygbiten efter vliesofixpappret.
24. Gör likadant med de andra detaljerna. Börja på punkt 15 igen om du är
osäker.
25. Pilla bort pappret som är på baksidan av detalj tygbitarna.
26. Lägg detaljerna på din runda tygbit och stryk fast. Använd strykduk.
27. Trä en symaskin med lämplig färg på tråden.
28. Ställ in symaskinen på sicksack.
29. Ändra så att sicksacken är tät.
30. Sy i kanten av varje detalj. Var så noggrann du bara kan och ta det lugnt.
31. Gör likadant med alla detaljer.

32. Lägg de två tygbitarna på varandra med detaljerna på insidan.
33. Tvärnåla ihop tygen.
34. Sy med raksöm (liten sicksack om du har fleece) runt hela cirkeln men
lämna ca 8-10 cm någonstans.
35. Klipp bort alla trådar.
36. Vänd kudden ut och in.
37. Klipp bort alla trådar på rätsidan också.
38. Stoppa kudden med vadd.
39. Nåla ihop kudden med knappnålar i öppningen.
40. Sy ihop öppningen med synål och sytråd. Använd kaststygn.
41. Dokumentera och värdera ditt arbete och din kudde i Onenote.
42. Klar! Bra jobbat

