Utzon DIY
– Leg og lær med Utzon
#utzonDIY
Vis os, hvad du har lavet med
#utzonDIY.
#utzonDIY
@utzoncenter

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

DESIGN EN
URO

DESIGN EN
URO
Når arkitekter tegner bygninger, arbejde
de bl.a. med, hvordan harmonien i
en bygning er – hvordan størrelsen
på bygningen passer til det, den skal
bruges til, det område den ligger i og de
materialer, den er bygget af.
I denne opgave skal du arbejde med at
finde harmonien mellem materiale, form
og balancepunkt, når du bygger en uro.

Det skal du bruge

Sådan gør du

Materialer

1 Start med at lave de former, du gerne

• Metaltråd - en kraftig tråd, der kan
bukkes og klippes med en tang
• Pap - fx fra emballage
• Farvet papir, stof eller vandfarver
• Tynd snor eller tråd til ophængning

vil have på din uro. Tegn formerne på
kraftigt pap og klip dem ud. Lav 2 stk.
af hver form.

2

Afprøv kombinationer af forskellige
former sammen. Prøv fx med
geometriske former som cirkler,
firkanter og trekanter.

3

Farvelæg evt. dine former med farvet
papir, stof, tape eller vandfarver.

Redskaber
• Lim
• Tang
• Saks

4 Klip nu 5 stykker tråd i ønsket længde.
Lim dine former på den ene ende af
hver tråd. Den nederste tråd i uroen
skal have en form i hver ende.

5

Byg herefter uroen op fra bunden.

6 Find balancepunktet og lav en løkke
på tråden. Du finder punktet ved, at
placere tråden på din finger og skubbe
den lidt frem og tilbage, indtil den er i
balancen.
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7

Gentag med tråd 2, 3, 4 og 5.

8 Bind en tynd snor i den øverste løkke
og hæng din uro op. Kig på uroen fra
forskellige sider. Trænger den til lidt
justeringer?

Psst…. Uroer kan laves i alle mulige
materialer. Undersøg hvordan
materialer har forskellig vægt og
hvordan det påvirker balancen i uroen.

