
Opgaveark til 
Mønstre med fart og funktion



Når museet åbner, bydes du velkommen indenfor på Holmegaard, hvor en 

fantastisk samling af  mønstre er det perfekte udgangspunkt for at fordybe sig 

i, hvordan og hvornår et mønster opstår. Hvordan kan et simpelt motiv skabe 

både fart, retning og bevægelse?

Men du kan allerede nu lære meget mere om mønstre hjemme. Her får du et 

hjemme-skole opgaveark, der lærer dig, hvordan motiv og mønsterlære kan 

bruges til at skabe tekstur og bevægelse i flader og objekter. Du kan selv 

afprøve, eksperimentere og udvikle dit eget motiv til mønsterarbejde gennem 

en række idegenereringsværktøjer og skitseteknikker. Når du så har fundet dit 

helt rigtige motiv, kan du lave det som kartoffeltryk eller ud af  et viskelæder, du 

snitter til! Og så er det bare i gang med at stemple! Prøv det med maling eller 

gør som Nils Kähler og lav flotte mønstre på ler!

Genstandsnysgerrighed, sansning og kreativ udfoldelse er i højsædet i dette 

hjemmeforløb, hvor du lærer om, hvordan man laver flotte mønstre!

Så er du klar til at blive den næste dygtige keramiker eller designer og klar til at 

se udstillingen på Holmegaard værk med helt andre øjne.



SYSTEM MOTIV
FIRKANTET

I museets udstilling finder du Nils Kählers flotte 

keramik. Han er kendt for at dekorere med 

stempelteknik - og det er ham, vi tager udgangspunkt 

i, når vi selv skal udvikle motiver til mønstre.

Vi arbejder med MOTIV og SYSTEM (network)



Eksempler på Nils Kählers motiver og networks

Prøv at sætte nogle ord på disse mønstre?

Synes du, der er en retning?
Bevæger de sig?
Går det hurtigt eller langsomt?

Er det lidt for svært at beskrive dem endnu? Så prøv igen efter øvelserne - når du selv har 
arbejdet med at skabe et motiv, kan du måske bedre forstå Nils Kählers mønstre.



Fortsæt mønstret
1) 2)

3) 4)

Her er de 4 
forskellige 
systemer (networks)

1) Firkantet

2) Mursten

3) Halv-drop

4) Diamant



Find retningen

Når et motiv 
gentages i et system, 
kan det skabe 
bevægelse.

Fordel disse pile på 
mønstrene. 

Måske ser du en helt 
anden bevægelse?
Tegn pile på, der 
viser hvilken retning, 
du ser.



Find indspiration til motiver 
ved at skravere over overflader





Find 2 idéer til motiver i udstillingen 

(Er du ikke på museet, kan du finde inspiration i dit hus eller din have hjemme.)

Tegn dem her

Beskriv hver af  
dine motiver 
med 3 ord



Retningsbestemt eller stillestående motiv

Retningsbestemt

Stillestående

Stærkt retningsbestemt

Svagt retningsbestemt

Motivets egenværdi 
indikerer en 
opadgående 
retning

Motivets egenværdi 
og fordrejningen 
skaber sammen en 
tydelig retning

Motivet er lukket 
omkring sig selv og 
strækker sig ikke i 
nogen retning

Motivet er lukket 
omkring sig selv men 
fordrejningen skaber 
en fornemmelse af 
retning



Find på et motiv, 
der viser meget retning 

Eksempel:

Sæt dit motiv ind i 
systemet 

Eksempel:

RETNING



Find på et motiv, 
der viser lidt retning 

Eksempel:

Sæt dit motiv ind i 
systemet 

Eksempel:

RETNING



Find på et motiv, 
der står stille 

Eksempel:

Sæt dit motiv ind i 
systemet 

Eksempel:

UDEN RETNING



Statisk eller dynamisk motiv
Strukturer, der er hevet ud af balance (deres statiske nulpunkt) skaber en fornemmelse af dynamik og bevægelse.
I øverste række ser du statiske/harmoniske motiver, der skaber visuel balance, harmoni og ro. 
I nederste række ser du nogle typiske eksempler på en dynamisk dislokation.

Statisk

Dynamisk



Find på et motiv, 
der virker roligt 

Eksempler:

Sæt dit motiv ind i 
systemet 

Eksempler:

STATISK



Eksempler: Eksempler:

Find på et motiv 
i bevægelse

Sæt dit motiv ind i 
systemet 

DYNAMISK



Kig tilbage i din nye idé-bank - vælg det motiv du gerne vil arbejde videre med

HUSK! lav ikke dit motiv for svært - du skal kunne skære det ud til et stempel snart

Prøv at lave flere udgaver af  dit valgte motiv

Dit motiv Udgave 2 Udgave 3 Udgave 4

Eksempel Udgave 2 Udgave 3 Udgave 4



Tegn dit endelige motiv i den 
rigtige størrelse.

Beskriv dit motiv med 3 ord

Nu skal du i gang med at lave 
dit stempel.
(Er du ikke på museet, kan du lave dit stemple ud af  en kartoffel eller et 

viskelæder, du skærer ud.)

Brug for hjælp til at beskrive?

Er det statisk eller dynamisk?

Er det let eller tungt?

Har det en retning?

Er det kontrastfyldt eller i balance?

Er det blødt eller hårdt?



Der findes forskellige networks
Brug dit stempel i...

Firkantet Mursten



Halv-drop Diamant

Der findes forskellige networks
Brug dit stempel i... 



Hvad sker der med dit motiv, når det bliver brugt i de 
forskellige networks?

Skabes der en ny retningsfornemmelse?

Er der pludselig bevægelse?

Virker det hurtigt eller langsomt?


