
Nyheter i Slöjdlexikon 

År 2013 minns vi allra mest som året då Slöjdlexikon blev riktigt tillgängligt – 

den enhet som kan kopplas upp till Internet kan också visa Slöjdlexikon. 

Smartphones, surfplattor och såklart datorer är värdefulla redskap i slöjden. Och 

det går ännu lättare för eleverna att ta med sig Slöjdlexikon om de vill fortsätta 

sitt arbete hemma. Med ett 16 online abonnemang har alla samma inlogg och 

eleverna kan logga in från allt som går att surfa med, var de än är. Det är 

populärt hemma hos föräldrar som slöjdar själv och hos föräldrar som inte kan 

alls men nu kan slöjda tillsammans med sina barn. 

I tillgänglighetens tecken gläds vi även åt att Slöjdlexikon nu finns som ett 

permanent inslag på Nordiska Muséet. Ni hittar slöjddatorn i deras fina 

Textilgalleri. 

 

Bland kurserna i Slöjdlexikon har det också hänt mycket: 

Ny kurs: Färg 

Mjölbatik/ Mjölbatik 

Mjölbatik är ett enkelt sätt att få batikmönster på ett tyg 

utan att använda några kemikalier, förutom de som 

eventuellt finns i färgen.  

 

Tygtryck/ Tygtryck med papper 

Ett sätt att trycka ett motiv på tyg är att göra en schablon i 

vaxat papper. Det är enkelt och ger många möjligheter för 

fantasin att flöda. 

 

 

Knopar 

Makramé/ Makraméarmband 

Att knyta makraméarmband är mycket uppskattat. Den 

bildserie som tidigare fanns här är nu utbytt till en ännu 

tydligare film. 

 

 



Slöjd i Världen 

Indien/ Broderade bilder 

Den här filmberättelsen är en resa till Indien, till en 

broderiverksamhet där kvinnor och flickor broderar om den 

vardag de lever i. Om vattenbärerskor och framtids-

drömmar. Om att få lov att gå i skolan.  

 

 

Smycken 

Pärlor är roligt, men vi vill ha mer. Därför har kursen som tidigare hette Pärlor 

bytt namn till Smycken. Här återfinns de beskrivningar som fanns i Pärlor, men 

även mycket nytt: 

Om Smycken/ Om Smycken 

Det här är en introduktion till Smycken, med flera tips som 

är bra att ha med sig i bagaget innan tillverkandet börjar. 

 

Pärllexikon/ Ståltrådsögla 

Pärlor kan sammanlänkas med ståltrådsöglor och bilda 

armband eller halsband.  

 

Beskrivningar/ Fläta med pärlor 

Det går att göra fina smycken genom att fläta in pärlor i en 

vanlig trefläta.  

Beskrivningar/ Peyotearmband 

Detta är ett armband av långa pärlband som sitter ihop 

med hjälp av peyotestygnet.  

Beskrivningar/ Liten syask 

Denna lilla syask fanns från början i kursen Kvilta. Vi 

tyckte att den passade även här, smycken behöver 

förvaras och allra helst i en vacker, egenhändigt gjord ask! 



Sticka 

Att påta blir att mer populärt, och det finns många olika sätt att göra det. När vi 

började arbeta med beskrivningarna för påtning insåg vi att det behövdes ett 

helt eget lexikon, samt egna beskrivningar, för påtning. Det är ett stort material 

som flyttat in i Slöjdlexikon i år. 

Påtlexikon/ Om påtning 

Intro och inspiration 

 

 

Påtlexikon/ Påtdocka 

Påta, uppläggning, fyrkantig, långrandig, tvärrandig 

påtning och avmaskning. 

 

Påtlexikon/ Påtring 

Påta, byt garn, bra tips, maska av och fäst trådar. 

 

Påtlexikon/ Påta på stickor 

Det går att fortare att påta på stickor... 

 

Beskrivningar till påtat/ Påtad mössa 

Påtringar finns i flera storlekar, en del passar perfekt till att 

göra en mössa med. När mössan är klar kanske den ska 

piffas till med en lös tofs, steg för steg finns för det också. 

 

Beskrivningar till påtat/ Påtad halsduk 

Det kan kännas riktigt meditativt när man kommer igång 

och påtar, och vips har det blivit en halsduk! 

 



Beskrivningar till påtat/ Påta med T-shirtgarn 

Tänk att göra sitt eget T-shirtgarn av den urvuxna 

favorittröjan! Det påtade resultatet blir stadigt och passar 

till väskor, vaser med mera. 

 

 

 

Sy 

Beskrivningar/ Slöjdpåse 

Slöjdpåsen är omfotograferad. Den ska givetvis ha ett 

oliksidigt tyg med tydlig aviga och räta. Vi har lagt till en 

steg för steg-beskrivning på hur man gör en enkel och 

funktionell namnlapp. 

 

Beskrivningar/ Örngott 

Det är mysigt att ha sin alldeles egen kudde. Att göra ett 

örngott är både enkelt och kul, och det finns massor av 

sätt att dekorera så att det blir personligt och unikt. 

 

 

Virka 

Beskrivningar/ Gonk 

Hur ser en Gonk ut? Hur som helst! Här finns beskrivningar 

till en kropp, vingar och fötter att utgå från. Det är bara att 

pussla ihop sin egen version av Gonk. 

 

Beskrivningar/ Strumpätare 

Alla känner till dem, men få har sett någon av dem: 

Strumpätarna. De bor inne i tvättmaskinen och äter upp en 

strumpa av var sort.  



Sist men inte minst: 

Sy fast ögon 

Det är ofta det behövs ett par ögon, nu har vi en film på 

ett fiffigt och säkert sätt att sy fast dem. Filmen ligger 

både i Broderilexikon – fritt, Sticklexikon, Sömnadslexikon 

samt Virklexikon. Genom att titta på filmen noga och pausa 

när det behövs klarar eleven detta helt själv. Tänk så 

mycket "visatid” vi lärare spar på det :-) 


