
BYG ET  
DIORAMA 

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



Buk

BYG ET  
DIORAMA
Arkitekter tænker, tegner og bygger 
rumligt – det man også kalder 
tredimensionalt. 

I denne opgave skal du bygge et  
diorama. Det er et lille tredimensionalt 
rum, som fortæller en historie ved  
hjælp af forskellige elementer  
– som fx et landskab med bjerge,  
bakker, en skalafigur og en hytte. 

Det skal du bruge

Materialer

• Papkasse
• Papkassepap eller andet stift pap
• Grønt pap, papir, stof, tape,  

vandfarve eller lignende

Redskaber

• Saks
• Lim eller limpistol
• Evt. hobbykniv og skærelineal
• Evt. pensel

Sådan gør du

1  Brug en papkasse som udgangspunkt 
for dit diorama – så har du allerede  
et lille rum.

2  Beslut om rummet skal have fem 
lukkede sider, eller om du fx vil fjerne 
toppen og noget af siderne (se foto).

3  Brug papkassepap til at lave land
skabs   elementer som bjerge, bakker og 
marker. Du kan evt. lade dig inspirere  
af landskabsbilleder eller minder fra  
en rejse.

4  Beklæd bjergene, bakkerne og mark
erne med forskellige farver af grønt  
– fx papir, stof, tape eller vandfarve.

5  Lim de grønne landskabselementer  
fast i papkassen, så de står lag på  
lag, evt. med en lille afstand imellem 
hvert lag.

6  Klip den lille hytte og en skalafigur ud  
af arket her, lim dem fast på et stykke 
pap og placér dem i dit diorama. 
Alternativt kan du bruge noget af dit 
legetøj som elementer i landskabet.

7 Hvilken historie fortæller dit diorama?

Psst…. Skala 1:100 
betyder, at figuren 
er 100 gange mindre 
end et voksent 
menneskes virkelige 
størrelse. Virkelig 
størrelse kaldes 
også skala 1:1 Skalafigurer 1:100 Skalafigurer 1:200
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