
Slöjdlexikon 2015 
2015 har Slöjdlexikon fyllts på med både nya beskrivningar och omarbetningar 

av tidigare beskrivningar.  

Exempelvis gav en djupdykning i vändsömnadens spännande möjligheter en 

enklare version av Lillväskan som nu istället heter Mobilfodral. Läs mer om 

årets nyheter nedan. 

 

Slöjdlexikon hela året 
Efter all positiv respons på det gånga årets Slöjdkalender har vi gjort en även 

för 2016. En mängd härliga bilder som kan inspirera hela året. Varje månad 

har sin egen QR-kod som leder till ”månadens beskrivning”. 

Alla som haft abonnemang under 2015 har fått årets nya kalender. Vill du 

också ha en? Hör av dig till kontakt@slojd.nu för pris och beställning. 

 

Tack! 
Tack till er alla som hör av er med synpunkter, glada utrop och feedback,  

tack vare er förbättras Slöjdlexikon! Tipsa gärna dina kollegor som ännu inte 

har hittat hit. 

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande slöjdår – häng med! 

Slöjdlexikon Online 

Slöjdlexikon Online fortsätter att utvecklas och i år har 

den efterlängtade SÖK-funktionen blivit verklighet.  

 

 

Filmvisningen går ännu enklare i och med nya repetitions-

knappen: visa en lexikonfilm med kanon, låt den rulla om 

och om igen. Ge dig tid att visa handlaget! 

 

 

 

Även bildserierna går smidigare med ”hoppa automatisk 

till nästa bild”. En bildserie blir som en film, för den som 

vill.  

__
_

Hoppa automatiskt till nästa 



Tova 

Beskrivningar/ Mi-band 

Lika enkel och genial som vanligt, men nu med mycket 

bättre film. Tovningens trolleri blir enkelt tydligt med när 

man tovar mi-band, hur den fluffiga tunna ullen kan bli 

ett starkt och tåligt armband. En perfekt uppstarts-

uppgift eller avslutning på terminen. 

Knopar och Flätningar 

Knopprojekt—beskrivningar/ Överlevnadstamp 

Den ser nästan ut som en makraméknop, men den går 

att dra upp—direkt! Så enkelt!  

På ett ögonblick har nyckelringen förvandlats till ett 

långt rep! 

Varför behöver man en överlevnadstamp då?  

Kolla på filmen  Inspiration  och den här intervjun med 

Olof Selander . Var alltid redo!  

Slöjd i Världen 

Laos och Vietnam/ Häng med på resan - Laos och 

Vietnam med "textila" ögon 

Med kunskap om slöjd och hantverk i andra kulturer 

ökar förståelsen för likheter och olikheter. 

I årets nya filmberättelse besöks Laos och Vietnam, och 

deras rika hantverkstradition. Vi möter bland annat 

kvinnor som själva odlar sin bomull, spinner, väver,  

färgar och syr kläder. Hela framställningprocessen!  

Sy 

Beskrivningar/ Mobilfodral 

Mobilen kan nästan ses som en kroppsdel i dag, vi  

känner oss helt enkelt lite handikappade utan den.  

Här presenteras tre sätt att sy ett mobilfodral på enklast 

tänkbara sätt. Det geniala med just denna modell är 

själva vändsömnaden, sy två sömmar och vänd "ut och 

in" två gånger—inget att sy för hand! 

Enkel—Mobilfodral 

Medel—Mobilfodral med lock 

Avancerad—Mobilfodral med lock 

http://www.slojdlexikon.nu/class/01736507-c244-481d-b5d6-9e5a01460056/theme/56b7fce1-3c6f-4b9f-906c-fccb6aaea1bd/part/93013037-e033-4f11-9647-a51b00d86696/lecture/5ca65e40-cdb5-4c46-842a-f02da87f62d5/1
http://www.slojdlexikon.nu/class/01736507-c244-481d-b5d6-9e5a01460056/theme/7494b7f8-2e28-406a-b15b-9f7f00d8ca81/part/e000633b-08f4-4b7b-b7c0-a06600f1ceca/lecture/8d30495d-8b64-499e-8447-facfcf04a9f6/1
http://www.slojdlexikon.nu/class/01736507-c244-481d-b5d6-9e5a01460056/theme/7494b7f8-2e28-406a-b15b-9f7f00d8ca81/part/e000633b-08f4-4b7b-b7c0-a06600f1ceca/lecture/8d30495d-8b64-499e-8447-facfcf04a9f6/1


Sy 

Överkurs—kvilta 

Hela kursen Kvilta har fått sig en uppfräschning och  

flyttat in i kursen Sy. Det är överkurs, passande för  

elever som vill ha en utmaning och för dig som är lärare.  

Har du tid så ge dig hän—här ligger en skatt och väntar! 

 

Beskrivningar: 

 

Applikation—inverterade mönster 

 

Applikation—utan Vilesofix 

 

Block med mjuka former, cirklar 

 

Block med mjuka former, frihand 

 

Block med mjuka former, mallar 

 

Bård—dansande fyrkanter 

 

Flygande kurviga tringlar 

 

New York Beauty Block 

 

3D—Fluga 

 

3D—Japanska fönster 

 

3D—Titthålsblock 

 

Övrigt—Angelina 

 

Övrigt—Folie 

 

Övrigt—Oljekritor 



Aktuellt 

QR-kort/ QR-kort, Smått och Blandat 

QR-koder är ett effektivt sätt att visa vägen till en speci-

fik beskrivning i Slöjdlexikon. Här har vi sammanställt 

QR-kort som går att skriva ut, med QR-kod och inspirat-

ionsbild till alla beskrivningar i Smått och Blandat. 

Det går också att länka till Slöjdlexikon i digitala texter, 

tack vare att det nu är möjligt att göra direktlänkar till 

beskrivningar, filmer eller specifika bilder i bildserier. Läs 

mer i den uppdaterade manualen. 

Aktuellt 

Nytt i Slöjdlexikon/ Veckans tips! 

Varje vecka under höstterminen har vi presenterat ett 

nytt tips. Slöjdlexikon är stort och det är inte alltid man 

hittar allt själv. I veckans tips samlar vi olika favoriter, 

men också andra filmer och länkar som är intressanta 

för slöjden. Ta dig en titt!  

Veckans tips kommer också upp på facebook och twitter. 

Sök på slöjd.nu och gilla oss där så kan du ta del av tip-

sen direkt. 

Med detta tackar vi för 2015 och ser fram emot: 

http://www.slojd.nu/pdf/bruksanvisning_laranara.pdf

