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

BYG EN
MINI-HULE

BYG EN
MINI-HULE
Der findes små huler og store huler.
Huler til dyr og huler til mennesker.
Naturskabte huler og menneskeskabte
huler. Huler under jorden og huler
i træer. Huler inde og huler ude. Huler
af stof og huler af jord – og så findes
der din mini-hule. Bygget i skala 1:10
af papsugerør og elastikker.

Det skal du bruge

Sådan bygger du
en tipi-konstruktion

Materialer

(se fotos)

•
•
•
•

1 	Klip nogle af sugerørene halvt over

Papsugerør (uden knæk)
Små elastikker – fx loom bands
Stofrest
Skalafigur i 1:10

– så har du nu nogle lange og nogle
korte rør.

2 Saml 3 lange rør med en elastik i den

Redskaber

ene ende.

• Saks

3 	
 Spred rørene så der dannes en tipi
og sæt 1 kort rør på den ene side,
på tværs af to af benene.

Du bestemmer helt selv, hvordan din
hule skal se ud, men du kan med fordel
tage udgangspunkt i en tipi-konstruktion,
da den er meget stabil. Så kan du bygge
til og udvide hulen lige så meget,
du har lyst til.

4

Gør det samme på de to andre sider.

5 	Klip skalafiguren fra arket her ud og lad
den flytte ind i hulen. Alternativt kan
du bruge en af dine legetøjsfigurer.
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Du kan nu vælge at bygge videre på din
tipi-konstruktion, så det bliver en stor hule,
eller du kan lægge et lille stykke stof over
den og bruge den som mini-hule.

Psst…. Skala 1:10
betyder, at hulen er
10 gange mindre end
virkelig størrelse.
Virkelig størrelse
kaldes også skala 1:1.

Buk

Skalafigur 1:10

Fod

