
PÅ JAGT EFTER 

MATERIALER

Leg og lær med Utzon DIY 

derhjemme. Eller kom forbi 

vores fysiske værksted, som 

er for børn og voksne i alle 

aldre. Her får du kreative 

opgaver og idéer, der gør  

dig klogere på arkitektur.

 

Se og download flere opgaver 

på utzoncenter.dk/DIY

#utzonDIY

Vis os, hvad du har lavet med 

#utzonDIY.

 

#utzonDIY

@utzoncenter

Utzon DIY  

– Leg og lær med Utzon



PÅ JAGT EFTER 
MATERIALER 
Materialer har forskellige egenskaber. De kan 
anvendes på mange måder i arkitekturen. 
Nogle materialer er holdbare og stærke og 
er derfor gode til at bygge og konstruere 
med. Andre materialer kan ikke tåle stor 
belastning, men kan i stedet bidrage til en 
stemning eller til det æstetiske udtryk. Nogle 
materialer føles bløde og varme at røre ved 
eller være i nærheden af. Andre virker hårde 
og kolde. 

Det har altså stor betydning for arkitekturen, 
hvilke materialer der bruges. Både lyd, lys 
og atmosfære i et rum påvirkes af valget af 
materialer.

I denne opgave skal du på jagt efter 
materialer med forskellige overflader, som 
du skal lave gnideaftryk af. Du kan gå på jagt 
efter materialer både ude og inde.

Det skal du bruge

Materialer

• Hvidt tegnepapir
• Evt. sort karton eller pap

Redskaber

• Blyant eller oliekridt
• Evt. saks
• Evt. lim

Sådan gør du

1  Gå på jagt ude og/eller inde og find 
minimum 4 materialer med forskellige 
overflader.

2  Læg et stykke tegnepapir ovenpå et 
materiale, og skravér/gnid henover 
papiret med en blyant eller et 
oliekridt. Frem kommer et aftryk af 
overfladens struktur.

3  Når du har lavet aftryk af minimum 
4 forskellige overflader, kan du lime 
aftrykkene op på et ark sort karton 
eller pap - så har du din egen lille 
samling af overflader.Psst…. Gnideaftryk bliver 

også kaldt frottage. Man 
kan bruge teknikken til at 
se forskellige materialers 
struktur og mønstre.

A B

C D

A: Termisk (beton-)blok 
B: Klodsegulv i træ 
C: Porebeton D: Sandsten
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