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

HVEM
BOR I
ET ÆG?

HVEM
BOR I
ET ÆG?

Det skal du bruge

Sådan gør du

Materialer

1	Tegn en figur, som du tænker kan bo i

• 1 papæg, som kan skilles ad
• Pap eller stift karton
• Diverse materialer som perler, tape,
skruelåg, grene, stof, ståltråd m.m.
• Evt. maling eller vandfarve

Når arkitekter bygger boliger, tager
de udgangspunkt i hvem, der skal bo i
boligen. Er det en stor familie, som har
brug for mange børneværelser? Eller er
det en giraf, som har brug for, at der er
højt til loftet?

Redskaber
•
•
•
•

I denne opgave skal du arbejde lige
omvendt. For du skal finde ud af, hvem
der mon bor i et æg?

Saks
Hobbykniv og skærelineal
Lim eller limpistol
Evt. pensel

et æg. Klip figuren ud og klæb den op
på stift pap. Alternativt kan du klippe
figuren på arket her ud eller du kan
bruge en af dine små legetøjsfigurer
som beboer.

2	Skriv en liste med de krav beboeren

har til sin bolig. Skal der fx være flere
etager? Eller skal der være plads til at
lege, læse eller dyrke yoga? Skal der
være store eller små vinduer? Skal der
være en altan? Eller en skorsten?

3	Byg ægget op med etager, trapper,

vinduer og lignende, så det tager højde
for beboerens krav.

4	Indret derefter ægget, så det

passer til beboeren. Brug pap til
etageadskillelser, perler, skruelåg, stof
og andet til møbler m.m.
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Psst…. Skala 1:10
betyder, at figuren er
10 gange mindre end
virkelige størrelse.
Virkelig størrelse
kaldes også skala 1:1

Buk

Skalafigurer 1:10

Skalafigur 1:50

