Det har varit ett händelserikt och intensivt 2019 som vi nu summerar. Lagom till
årsskiftet hurrade vi över att de sista filmerna äntligen flyttat från gamla till nya
Slöjdlexikon. Det har varit en stor satsning med den nya plattformen, nu är allt på plats
och vi är så nöjda - och hoppas att du och dina elever också är det!
Tack till alla ni som hör av er med synpunkter, glada tillrop och feedback, tack vare er
förbättras Slöjdlexikon! Tipsa gärna dina kollegor som inte ännu har hittat hit.
Vill du peppa dina kollegor ännu mer - vi kommer gärna och visar och berättar! Hör av
dig för mer info.
Här har vi samlat allt det som kommit nytt under 2019:

Ny skräddarsydd

plattform

Slöjdlexikon växte och växte

men den plattform som Slöjdlexikon var byggd i var svår att skala upp till att
innehålla fler material och fler typer av beskrivningar. I början av 2019 började vi
bygga en skräddarsydd plattform för Slöjdlexikon, helt anpassad till Slöjdlexikons
innehåll och behov av att kunna växa.
”Nya” Slöjdlexikon var redo att användas av lärare och elever till höstterminens start.
Parallellt hade vi ”gamla” plattformen kvar där en del beskrivningar som bestod av
stillbilder fanns. Innan 2019 avslutades landade tillslut de sista beskrivningarna i
den nya plattformen och vi kan helt och hållet blicka framåt.
Nu är Slöjdlexikon verkligen ett läromedel för hela slöjden:

Textil, Trä, Metall och Övriga material!

Textil/ Tekniker/

Brodera på maskin

Introduktion till maskinbroderi
Vad är skillnaden på en broderimaskin och en
symaskin? Det och lite till står det skrivet om i
introduktionen till maskinbroderi.

Brodera märken
Ett sätt att använda broderimaskinen i skolan
är att brodera märken som sys fast för hand
på antingen egentillverkat eller något eleven
redan har.

Brodera på frotté
Att märka handdukar med namn är en gammal
tradition. Men att brodera på frotté kräver
lite trix för att broderiet ska lägga sig vackert
ovanpå frottéöglorna. Filmen visar hur.

Komponera maskinbroderi
Det går att komponera broderier av de motiv
och bokstäver som finns förprogrammerade i
broderimaskinen. Filmen visar ett enkelt sätt att
gå tillväga.

Stygnsätt med appen AkuSketch
AcuSketch är en app för stygnsättning,
utvecklad till iPad: rita på iPaden, klicka på
stygnsätt, för över till maskinen och brodera!

Sytt på maskin vävda tyger

Textil/ Instruktioner/
Axel

Väskan Axel är som en stor ficka som hänger
bekvämt över kroppen, så att händerna blir fria.
Beskrivningen består av 7 tydliga filmer. Plus en
bonus med söta hunden Frodo - ta en titt!

Förkläde

Beskrivningen kan användas för att checka av
dina elevers kunskaper: Kan de trä maskinen?
Placera sömmen rätt? Göra enkel fåll? Göra
dubbel fåll? Filmerna hjälper dem steg för steg.

Hårsnodd
Här finns två filmer som visar olika varianter
att sy hårsnodd/ scrunchie. Här tränar eleven
på att trä och ställa in söm på symaskinen,
tvärnåla, sy rakt, sy sicksack och att vändsy.

Trä/ Tekniker/

Tälja

Tälja säkert
Vid täljning är säkerhet och respekt för
verktyget viktigt. Filmen presenterar
grundläggande säkerhetsaspekter.

Klyv säkert med yxa
Att klyva färskt trä med yxa är en spännande
upplevelse för många elever. Filmen visar hur
det går att arbeta tillsammans på ett säkert
sätt.

Tälja

Här presenteras sju olika täljgrepp noga: Scoutgrepp, Tumgrepp - mot sig, Tumgrepp - från sig,
Lårgrepp, Saxgrepp, Kraftgrepp, Tälj mot anhåll.

Tälja med bandkniv
Med ämnet fastspänt i en hyvelbänk eller en
täljhäst går det att använda en bandkniv för att
avverka trä. Bandkniven har två handtag, båda
händerna används för att styra bandkniven.

Trä/ Material/

Träslag

Al
I en lång och en kort film presenteras träslaget
Al. Eleven lär sig bl.a. om hur Gråal och Klibbal
känns igen. Det ges exempel på hur Al används
idag, men också i ett historiskt perspektiv.

Björk
I en lång och en kort film presenteras träslaget
Björk. Det ges exempel på vad som är bra att
slöjda av Björk. Här nämns också masurbjörk
och näver.

Ene
I en lång och en kort film presenteras träslaget
En. Eleven lär sig bl.a. om hur En känns igen.
Det ges exempel på hur En används idag, men
också i ett historiskt perspektiv.

Furu
I en lång och en kort film presenteras träslaget
Furu. Filmerna ger en grundläggande
kännedom om Tall som träd, varför virket kallas
Furu och vad det passar att slöjda av.

Lind
I en lång och en kort film presenteras träslaget
Lind. Förutom de grundläggande kunskaperna
om trädet och virket får vi även lite oväntad
info, som att det finns en Lind som är 1200 år!

Trä/ Instruktioner/

Förvaring

Låda, skåp och skrin
Principerna för att bygga en låda, ett skåp eller
skrin är lika, oavsett om eleven vill bygga ett
litet skrin eller ett stort skåp. 12 detaljerade
filmer går in på djupet i hela arbetsgången.

Trä/ Instruktioner/

Redskap

Täljd sked

En täljd sked görs i färskt virke. Filmerna i
beskrivningen visar hela processen - från
att välja virke till klyvning, urholkning och
fintäljning.

Trä/ Slöjden i samhället/

Hantverkare

Bågsvarvaren i Marrakesh

I Marocko har den romerska bågsvarven
använts i många tusen år. I staden Marrakech
besökte vi en hantverkare som behärskar den
romerska bågsvarven väldigt väl.

Fågelslöjdaren i Hova
Tord Mellgren är tredje generationen som skär
spånfåglar i färsk Asp. Filmen är gjord av Carl
Olof Engström. Tack till båda för att vi får ha
med filmen att inspireras och imponeras av.

Snickaren i Essaouira
2019 besökte vi en traditionell snickarfamilj
i Essaouira. Pappan och de två bröderna
arbetade alla som snickare och behärskade väl
intarsiahantverk enligt mycket gamla metoder.

Metall/ Verktyg och redskap/

Tänger

Med korta och koncisa filmer visar Slöjdlexikon olika tänger, hur de fungerar och vad
de används till. Filmerna om tänger finns i både delen om Trä och Metall.
Tängerna presenteras med varsin egen sida, där både text och film berättar om den
specifika tången. På alla sidor, även de som handlar om annat än tänger, finns unika
QR-koder att ladda ner och skriva ut. QR-koderna kan scannas av eleven så att eleven
hittar till rätt beskrivning direkt.

Introduktion till
tänger

Falstång

Hovtång

Juvelerarsax

Kombinationstång

Kraftavbitare

Liten sidavbitare

Plåtsax

Polygriptång

Rak avbitare

Rund spetstång

Sidavbitare

Spetstång

Nu blickar vi framåt mot 2020!
Det här är årets Slöjdkalender 2020 - fylld av inspirerande bilder från Slöjdlexikon. Varje
månad har ”sin egen beskrivning” med QR-kod som tar dig direkt till beskrivningen.
Som prenumerant har du fått en gratis, vill du beställa fler eller inte är prenumerant än så
hör av dig till kontakt@slojd.nu.

Beskrivning:

2020 - Ett år med

Tack för att du
använder Slöjdlexikon!

