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Jag heter _____________________________________________________

Hej
Jag heter Finge Borg. 

Jag tänker följa med dig  
genom den här boken. 

Vad heter du?

Saker och ting 2-6

Nål och tråd 7-9

Färg och form 10-13

Tyg och kläder 14-22

Memory 23-26

Tyg och kläder 27

Tippa med Finge 28

Symaskin och sömmar 29-33

Stryk och pressa 34-37

Broderier och stygn 38-41

Tippa med Finge 42

Knep och knåp 43-46

Till läraren 47

Det här hittar du  
i den här boken:
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Saker och ting
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När du är klar med en sida i boken så färglägger du en Finge Borg på den 
här sidan.w Dra streck från ett ord till rätt bild.

Sprättare Fingerborg

Måttband Sytråd

Markeringspenna Synål

Knappnålar Strykjärn

Säkerhetsnål Strykbräda

Måttsticka Broderinålar

Lycka till!

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.
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Vet du var det finns?

w  Leta efter de här sakerna i din slöjdsal. Försök hitta sakerna på  
egen hand. Skriv var de finns på raderna här nedanför.

Saxar för tyg

_________________________________________________________________

Saxar för papper

_________________________________________________________________

Färgpennor eller kritor

_________________________________________________________________

Papper att rita och skissa på

_________________________________________________________________

Sytråd

_________________________________________________________________

Sprättare

_________________________________________________________________

Linjal

_________________________________________________________________

Måttband

_________________________________________________________________

Knappnålar

_________________________________________________________________

Synålar

_________________________________________________________________

Beskrivning på hur man trär en symaskin

_________________________________________________________________

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.



Saker och ting
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w   Titta noga på bilden. Hitta åtta saker som kan vara farliga. 
Sätt en ring runt och skriv en siffra bredvid.  
Skriv på raderna varför det är farligt.

Aj!

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

Flickan som sitter på golvet har nålar i munnen och 
kan få in dem i munnen om något händer.

Pojken i grön tröja vid symaskinen kan snubbla 
på sladdarna.

Pojken som kommer gående har saxen riktad mot 
sig. Snubblar han får han den i magen.

Flickan i blå tröja tittar inte på tyget när hon syr. 
Hon kan sy sig i fingret.

Samma pojke kan trampa på nålarna på golvet. Pojke i grön tröja har glömt strykjärnet med sulan 
neråt. Det kan börja brinna.

Flickan i röd tröja tittar inte på tyget när hon 
 klipper så hon kan klippa sig i fingret.

Pojke i gul tröja kollar med handen om strykjärnet 
är varmt. Han kan bränna sig.

1.
3.

2.

4.

5.

6.

7. 8.
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w  Hämta ett måttband. Titta på siffrorna.  
De visar hur många centimeter det är på  
måttbandet. Svara på frågorna. Använd  
måttbandet när du ska mäta olika saker.

Hur många centimeter är ett måttband?

________________________________________________________centimeter.

Hur många meter är det?

____________________________________________________________meter.

Vad är det för skillnad på de olika sidorna på måttbandet?

_________________________________________________________________

Hur långt är bordet som du sitter vid i centimeter?

_________________________________________________________________

Ta fram en bok. Mät hur hög den är i centimeter.

_________________________________________________________________

Hur bred är boken i centimeter?

_________________________________________________________________

Hur lång är slöjdsalen i meter?

_________________________________________________________________

Hitta två saker att mäta. Skriv vad du har mätt och vad resultatet blev. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Det går 100 centimeter  
på 1 meter. Centimeter  
förkortas cm och meter  

förkortas m.

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.



Saker och ting
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Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

 Här ser du en sykorg med 
flera saker som du behöver 
ha nära dig när du ska sy. 
Vad är det vi har stoppat 
ner? Skriv vad sakerna 
heter i rutan. Färglägg det 
som inte är färglagt.

 ____________________________  _____________________________

 ____________________________  _____________________________

 ____________________________  _____________________________

 ____________________________  _____________________________

 ____________________________  _____________________________

 ____________________________  _____________________________

saxar
knappnålar
extranål till symaskinen
spole 
sytråd
penna

sprättare
tyg
knappar
säkerhetsnål
linjal
synål
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ull

För att sy, sticka, virka och brodera behöver man tråd och garn.

Tråd och garn kan man till exempel göra av bomull eller ull.

Man tar den luddiga bomullstussen och samtidigt som man  
drar ut den snurrar man den. Då blir det till garn eller tråd.  
Det kallas för att spinna.

Det färdigspunna kan se mycket olika ut eftersom det ska  
användas till olika saker. Garn kan vara både tjockt och tunt. 

Garn som man stickar med är tjockt.

Garn som man broderar med är  
tunnare och kallas broderigarn.

Tråd som man syr med är mycket tunt  
och kallas sytråd.

w Nu för tiden spinns tråd och garn av stora maskiner i en fabrik. 
Förr användes de här redskapen för att spinna garn och tråd.  
Lös  ordflätan så får du veta vad redskapen heter.

Nål och tråd

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.
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Nål och tråd

Det finns många olika nålar som man använder 
när man syr. Här är de vanligaste. 
w Dra ett streck från en nål till rätt text.

Hålet i nålen 
kallas öga!

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

En nål utan öga som håller ihop tygerna 
när du ska sy.

En nål som går att stänga. Den använder 
du för att dra i resår eller band i till  
exempel en byxa.

En mellanstor nål som träs med broderi-
garn. Den kan vara vass eller trubbig.

En stor nål med vass spets som du trär 
med tjockt garn för att stoppa till exempel 
strumpor eller brodera på grova tyger.

En tunn, smal nål med ett litet öga som 
du trär med sytråd och använder när du 
syr för hand.

En tunn nål med ögat i spetsen.  
Den sitter fast i symaskinen och syr åt dig 
när du trampar på maskinens pedal.

Broderinål

Symaskinsnål

Synål

Knappnål

Säkerhetsnål

Stoppnål
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Nu har det blivit trassel! 
w Vilken nål passar ihop med vilket garn eller tråd? 
Färglägg trasslet, nystanen och trådrullen. Välj en färg för varje sort.

 Stoppnål  Synål  Broderinålar

     

Vad har du använt garn till? ________________________________________

Vad har du använt tråd till? _________________________________________

Vilka nålar har du använt?  _________________________________________

_________________________________________________________________

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

w Skriv vad garnen och tråden heter.

garn broderigarn sytråd
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Färg och form

Gult, blått och rött kallas för grundfärger. Det betyder att de inte är 
blandade av några andra färger. Alla andra färger är en blandning av 
grundfärgerna. Lila är till exempel en blandning av rött och blått. Fär-
gerna ligger i en särskild ordning som man ser tydligt i en färgcirkel. 

w  Fyll i färgerna i rutorna så har du gjort din egen färgcirkel.

Min favoritfärg  
är … grön!

Vilken är din favoritfärg?  __________________________________________

Vilken färg ligger mittemot din favoritfärg? Titta på färgcirkeln.  _________

Vilka färger ligger bredvid. Titta på färgcirkeln.  _______________________

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

Färgcirkel

Gul

Orange

Röd

Lila

Blå

Turkos

Grön

Limegrön
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Färgerna fungerar tillsammans på olika sätt. 
För att få en lugn känsla väljer du färger som 
ligger bredvid varandra i färgcirkeln. 

Vilken mössa tycker du blev finast? __________________________________

Varför?  _________________________________________________________

_________________________________________________________________

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

w  Färglägg den här mössan med 
bara två färger. Använd färger 
som ligger bredvid varandra i 
färgcirkeln. 

Färgerna som ligger mitt emot varandra i 
färgcirkeln kallas för komplementfärger. 
För att få starkare färger väljer du färgerna 
mitt emot varandra. Rött är till exempel 
aldrig så rött som mot en grön bakgrund.

w  Färglägg den här mössan 
med färger som ligger mitt 
emot varandra i  färgcirkeln. 
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Färg och form

Vad blir det för färg om du blandar två olika färger?  
w  Färglägg de tomma rutorna med kritor eller färgpennor.  

Skriv färgerna under rutorna. 

 röd  +  blå  =  lila

 blå  +  gul  =  

 gul  +  röd  =   

 röd  +  vit  =   

 röd  +  gul  +  blå =   

Hur många färger  
finns det egentligen!?

+ =

+ =

+ =

+ =

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

+ + = 

grön

orange

rosa

brun
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Måla min tröja 
också!

w  Måla en egen lagtröja. Titta på färgcirkeln och 
tänk på vilka färger du använder. Gör ett eget 
mönster. Rita gärna en eller flera skisser på ett 
kladdpapper först. 

Hitta på ett namn till ditt lag. Vad heter det?   _________________________

Är du nöjd med tröjan eller skulle du vilja ändra något?  ________________

_________________________________________________________________

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.
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Tyg och kläder

För att göra ett tyg behövs tråd eller garn.

Tyget kan vävas i en sådan här vävstol:

Nu för tiden vävs nästan allt tyg av  
vävmaskiner i fabriker.

När man väver ett tyg spänner man upp långa trådar i vävstolen.  
De kallas varp. De långa trådarna korsas sedan av andra trådar, som  
kallas inslag, och ett tyg bildas. Kanske har du prövat på att väva i en 
vävram, då förstår du nog hur det går till.

w  Färglägg den vita tråden här nedanför så att det blir till en väv.

Vävda tyger är 
stadiga och töjer 

sig inte!

Så går det till när ett garn eller en tråd blir till tyg, som kan bli till en skjorta 
eller ett par jeans. 

w  Titta på dina kläder. Har du några kläder i vävt tyg på dig idag? Vilka? 

_________________________________________________________________

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

fabrik  
vävt tyg  

garn  
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Nu har du fått lära dig lite om vävt tyg, 
men ett tyg kan man också sticka.

Det kan stickas för hand med stickor.

Men nästan allt stickat tyg görs av stickmaskiner  
i fabriker. Ett tunt stickat tyg kallas trikå.  
Av trikåtyg gör man till exempel t-shirts. 

Ett stickat tyg består av öglor som hakar i varandra.  
Öglorna kallas maskor.

w  Fortsätt att måla maskorna  
i stickningen blå.

Stickade tyger 
töjer sig och 

anpassar sig efter 
kroppen!

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

Så här ser det ut i ett förstoringsglas.

Titta på tyget i din tröja på nära håll,  
så får du se att det ser ut så här.  
Du kan använda ett förstoringsglas  
om du har ett.

Vilka kläder i stickat tyg har du?  ____________________________________

_________________________________________________________________

w Jämför ditt svar med en klasskamrat.

stickat tyg  
fabrik  garn  
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Tyg och kläder

Tyg kan göras av många olika material. I det här kapitlet kommer du 
att få lära dig mest om bomull och ull. Men det finns andra material  
också. Här kommer några av de vanligaste:

I din mössa står det kanske akryl. Akryl ser ut som ull och är varmt och skönt.

I dina överdragsbyxor står det nog polyamid. Det är ett slitstarkt material.

I dina underkläder kan det stå till exempel lycra eller elastan tillsammans med bomull.  
Det gör att plaggen kan bli töjbara och forma sig extra bra på kroppen.

Har du en blank och len pyjamas eller klänning? Den är nog gjord av polyester.

Du har säkert en fleecetröja. Den är också gjord av polyester och håller dig varm.

Alla de här materialen är gjorda av olja, ja  
faktiskt av samma sorts olja som man gör  
bensin till bilar av. Fleecetyg kan också  
göras av  gamla PET-flaskor.

Jo, det är 
sant!

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

Finge Borg har trasslat till det med bokstäverna.
Kan du hjälpa honom att få det rätt igen?

w  Skriv det rätta materialet på raden. Skriv också vad för slags kläder  
man brukar göra av materialet.

ralky ____________________________________________________________

tansael  __________________________________________________________

ylampdio  ________________________________________________________

cylar  ____________________________________________________________

ylpoesret  ________________________________________________________

akryl
  elastan
    polyamid
lycra
     polyester
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Kommer du ihåg hur det 
går till att spinna garn? 

Läs på sidan 7!

Ull är varmt
Som du säkert vet kommer ull från fårets tjocka päls. Kläder som är gjorda av ull  
är varma. Det beror på att det samlas luft mellan hårstråna i ullen och det är luften  
som håller kroppen varm. En ylletröja kan också vara varm fast den är lite blöt.

För att göra garn och tyg av fårets ull klipper man av fårets päls med en maskin.  
Då är den trasslig och smutsig. För att man ska kunna göra garn av ullen måste 
den först tvättas och kardas. Det betyder att den kammas. 

Får är oftast vita, grå eller svarta, men garnet kan färgas i olika färger. 

Får trivs både där det är kallt och varmt, därför finns det får både i Sverige, 
Australien och många andra länder.

Det är inte bara får som har ull. Till exempel kameler och kaniner har också  
varm och skön ull.

w  I varje bild finns något varmt som är gjort  
av ull. Titta på bilderna och skriv på raderna  
under vad du tror är gjort av ull.

Har du något som är gjort av ull?  Vad? ______________________________

_________________________________________________________________

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar 
med den här sidan.

vantar (mössa)

sockor

jacka

kilt

filt



Facit till Textilslöjd 1 47-11012-4 © Författarna och Liber AB Får kopieras 20 

Tyg och kläder

Bomull är svalt och mjukt
Bomull är en växt som ser ut som en vanlig blomma på sommaren.  
När den börjar tappa sina blad kommer det fram ett vitt ludd där blomman 
satt. Luddet plockar man av med stora maskiner och skickar till fabriker. Där 
tvättas luddet så det blir rent och fint och kammas (kardas) så att det går att 
göra garn och tråd av det.

Bomull växer i länder där det är riktigt varmt, till exempel i Indien, Kina, 
Amerika och Egypten. Den behöver mycket vatten för att trivas. Tyvärr 
besprutas bomullen ofta med starka gifter för många skadeinsekter tycker om 
bomull. 

Bomull är det vanligaste textila materialet i världen. Så här kan man beskriva 
bomullstyg: det är mjukt och skönt att ha på sig närmast kroppen, det är svalt 
när det är varmt och suger lätt upp vatten. Det tål att tvättas i riktigt varmt 
vatten så att smutsen försvinner.

Det finns kläder i 
ekologisk bomull. Det 

betyder att det inte har 
använts några gifter för 

att tillverka dem. 

Så här ser bomullsbusken ut.
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w  Något i varje bild är gjort av bomull. Titta på bilderna och skriv  
på raden under vad som är gjort av bomull.

Har du något på dig som är gjort av bomull? Vad? _____________________

_________________________________________________________________

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

tröjan och/eller jeansen

byxorna och/eller tröjan

morgonrocken handduken

gardinen

lakanen
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Tyg och kläder

Packa dina väskor
Jokkmokk

Nu ska du ut och resa. Först ska du åka till 
Jokkmokks marknad. Den är första helgen i 
februari varje år. Dit kommer bland annat samer 
för att sälja sitt hantverk. Det kan vara ända ner 
till minus 41 grader så det gäller att ha med sig 
varma kläder.

Sedan ska du till värmen i Spanien för att  
sola och bada. Där kan det vara plus 41 grader.

w  Här är två väskor, en blå ryggsäck till 
Jokkmokk och en röd resväska till Spanien. 
Packa dina väskor genom att färglägga det 
du ska ha med dig till Jokkmokk blått och 
det du ska ha med dig till Spanien rött.

Jokkmokk 
ligger i 

Norrland

Jokkmokk

Spanien

Blå väska Röd väska



Facit till Textilslöjd 1 47-11012-4 © Författarna och Liber AB Får kopieras22 23 

w  Skriv en egen packlista till en sommarresa och en vinterresa.  
Titta på bilderna och lägg till egna saker som du skulle vilja ha  
med dig på en resa.

 Sommarresa Vinterresa

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

w  Jämför din lista med en klasskamrats. 

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.
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Tyg och kläder

Så här var barn klädda för 100 år sedan. Det fanns inte 
lika många färger 
att välja på för 
100 år sedan. 

Skärmmössa i ylle

w  Beskriv hur du tror det skulle vara att ha på sig sådana här kläder när 
du spelar fotboll, rider eller håller på med någon annan aktivitet?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Sjalett i bomull

Skjorta i 
bomull

Förkläde i bomull

Kortbyxor i ylle

Klänning i bomull 
eller ylleLånga 

strumpor 
i ylle

Långa strumpor i ylle

Kängor i läder

Kängor i läder

Åke Lotta
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Broderier och stygnMemory

Riv försiktigt ut hela bladet från mitten. Klipp ut alla fyrkanterna.  
Spela Memory med en kamrat som också har klippt ut sina kort.

Rätsida

Synål

Spole

Pressarfot

Knappnål

Kedjestygn

Måttband

Sprättare

Avigsida

Strykjärn

Symaskinsnål

Garnnystan



Facit till Textilslöjd 1 47-11012-4 © Författarna och Liber AB Får kopieras26 27 

Vävstol

Sicksacksöm

Blixtlås

Säkerhetsnål

Stickor

Raksöm

Knappar

Broderi

Broderinål

Fingerborg

Slända

Spinnrock

Handtvätt symbol

Virknål

Bomullsplanta
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Broderier och stygn
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Så här kan barn vara klädda nu för tiden.

w  Färglägg barnens kläder.

Vilka färger tycker du om att ha på dina kläder?      

Nu kan pojkar och flickor ha nästan likadana kläder.  
Vad tror du hade hänt om Lotta och Åke hade bytt kläder  
med varandra en dag? Diskutera med några i klassen!

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

Keps i bomull

T-shirt i 
bomull Fleecetröja i 

polyester

Joggingbyxor  
i bomull

Jeans i bomull

Gummistövlar
Gympaskor i 
tyg och plast

Albin Latcha
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Tippa med Finge

w  Kryssa i rätt ruta.

A. Hur långt är ett måttband?

1. 150 cm X. 120 cm  2. 200 cm

B.  Varför är det farligt att glömma strykjärnet med 
stryksulan mot tyget?

1. Det du har strukit blir skrynkligt
X. Det kan börja brinna
2. Strykjärnet kan gå sönder

C. Vad heter trådarna som sitter i en vävstol?

1. Varp och inslag 
X. Tackel och tråg
2. Virka och sticka

D. Vilken nål är störst och passar till tjockt garn?

1. Stoppnål X. Synål 2. Broderinål

E. Hur känns ett bomullstyg?

1. Mjukt och svalt X. Hårt och stickigt 2. Varmt och stelt

F. Vad är komplementfärger?

1. Färger som ligger bredvid varandra i färgcirkeln
X. Färger som tillsammans blir brunt
2. Färger som ligger långt ifrån varandra i färgcirkeln

G. Vad är textil?

1. Något som är gjort av bomull  
X. Något som är gjort av bara ull  
2. Något som är gjort av garn eller tråd

H. Hur blir ett tyg som är stickat?

1. Töjbart X. Hårt 2. Stickigt

I. Vad kallas det när man snurrar till exempel ull för att göra garn?

1. Karda X. Sticka 2. Spinna

J. Vad behöver bomullsbusken för att växa riktigt bra?

1. Regn och sol X. Torka och blåst 2. Kyla och regn

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

Lycka till!

1 X 2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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w  Leta efter de här delarna på 
din symaskin. De finns på alla 
symaskiner och heter likadant, 
men de kan se olika ut. 

Symaskin och sömmar

Undertråden och 
övertråden hakar i varandra 

när symaskinsnålen åker 
upp och ner. Då blir  

det en söm.

A. Pressarfot
Håller tyget på plats och hjälper dig att sy rakt.

B. Pressarfotslyft
Det här kan vara en spak på baksidan eller en 
knapp på framsidan. Du lyfter pressarfoten med 
den för att kunna stoppa in tyget under pressar-
foten, och sätter ner den igen för att kunna sy.

C. Fotpedal
Du trycker på pedalen med din fot för att börja sy. 
För att sluta sy lyfter du bort foten från pedalen.

D. Handhjul
Med handhjulet kan du höja och sänka  
nålen för hand.

w  Skriv rätt bokstav i ringen bredvid rätt symaskinsdel.

E. Symaskinsnål
En symaskinsnål har ögat nära spetsen.  
Den åker upp och ner när du trampar på  
pedalen. 

F. Trådhållare
Här sitter trådrullen som övertråden kommer från.

G. Spole
På spolen sitter undertråden.

H. Matartänder
Taggar under pressarfoten som hjälper till  
att dra tyget framåt genom symaskinen. 

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är 
klar med den här sidan.

F

B

A
H

G
C

D

E



Facit till Textilslöjd 1 47-11012-4 © Författarna och Liber AB Får kopieras 32 

Symaskin och sömmar

w  Nu ska du sy ihop två tygbitar till en kudde. På låtsas förstås!

De vanligaste sömmarna på symaskinen är raksöm och sicksack. 

Raksöm används för att sy ihop två tyger och ser ut så här: 

Sicksack syr du runt tygets kant för att tyget inte ska fransa sig. 
Det ser ut så här: 

Du börjar med att sy sicksack på tygkanten runt först den ena  
tygbiten och sedan den andra.

1.  Fortsätt rita  
sicksacksömmen  
på bilden runt  
båda tygerna.

Nu lägger du tygerna rätsida mot rätsida. Du ser på bild 2 hur 
det ser ut. Rätsidan är tygets fina sida, den du vill ska synas när 
kudden är klar. Tygets baksida kallas avigsida.

Nästa sak du ska göra är att tvärnåla med knappnålar så att  
tygerna sitter ihop när du syr. Nålar du så här kan du sy  
över nålarna.

2.  Fortsätt rita knappnålar  
runt hela tyget.

rätsida

avigsida

1

2
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Nu ska du sy raksöm med pressarfotens kant i 
kanten på tyget. Det är ett knep för att kunna 
sy rakt. Sy inte runt hela utan lämna en öpp-
ning så att du kan vända ut rätsidan igen.

3.  Fortsätt rita raksömmen, men sluta där  
Finge Borgs pil är, så att det blir en öppning!

Sömsmån är tyget mellan raksömmen och  
kanten. Sömsmån måste man ha när man ska  
sy ihop två tyger, annars håller det inte ihop.

4. Färglägg sömsmånen.

Vänd insidan av kudden utåt så att  
rätsidan syns igen. 

5. Fyll kudden med vadd.

6.  Sy igen öppningen för hand med  
synål och sytråd. Du kan använda  
kaststygn. Fortsätt rita kaststygnen.

Färdigt, nu har du en mysig kudde! 

Har du sytt något på en riktig symaskin? 

Vad i så fall? __________________________

______________________________________

Vad skulle du vilja sy på symaskinen om du 

fick välja själv? ___________________________________________________

_________________________________________________________________

STOPP! 
Sy inte längre.

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

vadd

Ö P P N I N G

3

4

5

6
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Symaskin och sömmar

w  Finge Borg har blandat ihop alla bokstäverna i orden. Kan du  
se vilka ord det är? Titta på det riktiga ordet i mittenraden,  
dra ett streck till samma ord i raden framför.

w  Rita sedan det som står i mittenraden i den tomma rutan efter.  
Är du osäker så finns alla orden på sidorna 30-31.

Elpols Rätsida

Disätra Sömsmån

Skaröm Tvärnåla

Tullerråd Sicksack

Nrältvåa Pressarfot

Nyslå Knappnål

Tasserfpor Synål

Giisdava Spole

Lånappnk Avigsida

Åmmössn Trådrulle

Ackickss Raksöm

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.
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w  Testa dina kunskaper. Du får  
1 poäng för varje rätt svar.

1. Vilken söm använder man när man ska sy ihop två tyger?

_________________________________________________________________

2. Varför sicksackar man runt tyget?

_________________________________________________________________

3. Vad heter det när man sätter nålar på tvären på kanten av tyget?

_________________________________________________________________

4. Varför nålar man ihop tygerna innan man syr?

_________________________________________________________________

5. Vad heter nålen man nålar med då?

_________________________________________________________________

6. Vad heter tyget mellan sömmen och kanten?

_________________________________________________________________

7. Vad heter framsidan/utsidan på ett tyg?

_________________________________________________________________

8. Vad heter baksidan/insidan på ett tyg?

_________________________________________________________________

9. Skriv tre delar på en symaskin?

_________________________________________________________________

Lycka till!
Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

0-3 rätt – Bättre lycka nästa gång!

4-6 rätt – Grattis, du klarade det!

7-9 rätt – Toppen, det gjorde du bra!

Raksöm 

För att det inte ska repa upp sig

Tvärnåla 

För att tygerna inte ska glida isär 

Knappnål

Sömsmån 

Rätsida

Avigsida 

Till exempel fotpedal, pressarfot, handhjul
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Stryka och pressa

Man stryker tyger och kläder för att få bort veck 
och för att de ska bli släta. Ett annat ord för  
att stryka är pressa.

Olika tyger ska strykas olika varmt. Mitt på 
strykjärnet finns en ratt som man kan vrida på för 
att ställa in hur varmt strykjärnet ska vara. Väljer 
man för hög värme kan tyget smälta och väljer 
man för låg blir det inte slätt alls.

Nylon,  
silke och lin är  
också tyger.

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

 är lägsta värmen. Vilka tyger ska jag stryka på lägsta värmen?  
Titta på bilden för att hitta svaret.

_________________________________________________________________

 är mellanvärmen. Vilka tyger ska jag stryka på mellanvärmen?  
Titta på bilden.

_________________________________________________________________

 är högsta värmen. Vilka tyger ska jag stryka på högsta värmen?  
Titta på bilden.

_________________________________________________________________

Silke  

Nylon

U
ll  

Viskos

Bo
mull

  
Lin

En prick - Silke, Nylon

Två prickar – Ull, Viskos

Tre prickar – Bomull, Lin
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I alla kläder finns en lapp som talar om vilket material de är gjorda av och 
hur man ska tvätta och stryka kläderna. Det är viktigt att du stryker dina 
kläder på rätt värme.

Stryksymbolen ser ut såhär:

Strykning med låg värme max 110º

Strykning med medelvärme max 150º

Strykning med hög värme max 200º

Ej strykning

Tvättsymbolen ser ut såhär:

Det står också någonstans på lappen vad det är för material i tyget.  
Det kan stå på flera olika språk. 

Bomull kan heta cotton (engelska), Baumwolle (tyska), coton (franska).

Ull kan heta wool (engelska), Wolle (tyska), laine (franska).

Acryl, polyester och elastan är namn på andra sorters material.

Hittar du ingen  
lapp i din tröja kan 

du titta på den 
röda  tvättlappen 

här på sidan.

100% bomull 

100% cotton

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

w  Leta efter lappen i din tröja. Ofta sitter den  
i sömmen på vänster sida. Svara på frågorna.

Vad är det för material i din tröja?

_________________________________________________________________

Hur varmt ska du stryka din tröja?

_________________________________________________________________

Hur varmt ska vattnet vara när du tvättar din tröja?

_________________________________________________________________
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Stryka och pressa

w  Hjälp strykjärnen att hitta till rätt klädesplagg. Dra streck.

Vad tror du händer om du stryker sidenblusen med tre prickar på strykjär-

net, alltså med för hög värme? ______________________________________

_________________________________________________________________

Vad tror du händer om du stryker bomullsskjortan med en prick på stryk-

järnet, alltså med för låg värme? _____________________________________

_________________________________________________________________

Psst! Om du inte 
kommer ihåg vilka 
material prickarna 
står för, titta på 

sidan 34!

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

Regnjacka

Yllekavaj

Sidenblus
Bomullsskjorta

Blusen kan brännas och bli förstörd.

Skjortan blir inte slät.
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I det här ordpusslet har det gömt sig namn på olika material.  
Namnet på materialet står under den värme man ska stryka dem med. 

w  Ringa in orden som gömt sig i ordpusslet.

  

Akryl Ull Bomull

Nylon Polyester Lin

Silke Viskos

U P Ö V I S K O S K

L M N R T E D L B H

L B R S O K N G O A

P O U H F V Y K M S

T J A K R Y L S U I

J Å I G H F O T L G

V S I L K E N U L D

Y F M I N Ö P K J U

H G Y N C O J U B E

M G T R E I P Å V C

P O L Y E S T E R V

Q W E Y T R F D S I

I O U Y T R E D X F

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.
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Broderier och stygn

När man broderar syr man fina stygn för hand. Det är som att måla med 
garn och tråd på tyget. De här bilderna är broderade. 

Till broderier använder man många olika stygn och sömmar, till exempel de här:

w  Dra streck från rätt beskrivning  
till rätt bild.

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 
när du är klar med den här sidan.

Kedjestygn 
Ser ut som en kedja och används för att sy smala 
sömmar till exempel runt en figur.

Plattsöm 
Är stygn som ligger intill varandra och sys från 
kant till kant i en figur. De här stygnen används för 
att fylla i en form.

Stjälkstygn 
Är små sneda stygn på rad. Används för att sy 
smala sömmar till exempel runt en figur.

Langettstygn
Ser ut som ett staket och kan användas för att sy 
en kant runt en filt eller runt en figur på broderiet.

Efterstygn 
Korta stygn som sitter ihop. Ser ut som en linje. 
Används för att sy smala sömmar runt en figur.

Korsstygn 
Ser ut som en rad med små kryss och sys i rader 
för att göra mönster och figurer.

Förstygn 
Ser ut som korta streck efter varandra. Används för 
att brodera linjer.
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Så här har broderier från landskapet  
Blekinge sett ut. De som broderade an-
vände oftast bomullsgarn på vitt bom-
ullstyg. Vanliga färger på garnet var ljus-
rosa, ljusgult och blått. Det blev  
mest fantasifulla blommor och blad.

w  Nu ska du få göra ett eget 
blekingebroderi. 
Fyll fälten med rätt färg.

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 
när du är klar med den här sidan.

1 = rosa  
2 = ljusrosa  
3 = blå  
4 = ljusblå  
5 = gul  

Broderier brukar finnas 
på kuddar, dukar, tavlor 
eller kläder. Till jul och 
påsk plockar många 
fortfarande fram till 
exempel en duk som  
är broderad.

Kan du komma på några broderade saker som du har sett hemma eller  

någon annanstans? ________________________________________________

_________________________________________________________________
På kepsar och 

tjocktröjor finns det 
ibland broderier som 
är sydda på maskin.
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Broderier och stygn

I Skåne broderade man förr i tiden på tjockt ylletyg med ullgarn. Det kunde 
till exempel bli en avlång åkdyna att sitta på när man var ute och åkte häst 
och vagn. Då var det bra att dynorna var gjorda av ylle, eftersom ull är 
varmt att sitta på.

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

Vilka djur och andra figurer ser du på åkdynan?

Vilka bokstäver ser du? ____________________________________________

Vilka siffror ser du? _______________________________________________

Vad föreställer bilden, tror du? ______________________________________

_________________________________________________________________

Vad används broderier mest till i dag, tror du? _________________________

_________________________________________________________________

En åkdyna är 
som en kudde.

Åkdynan föreställer Adam, Eva och 
 kunskapens träd i rundeln längst till vänster. I mitten en herre till häst omgiven av bokstäver, möjligen 
initialer. Längst till höger ett brudpar. I dekorationerna runtomkring fantasidjur, tillexempel fåglar och 
en get, samt stiliserade blommor och växter. Längst ner på dynan står IHS (gammaldags förkortning 
för Jesus)  ANO 1769, vilket betyder år 1769.

IHSANO, AOSDPK

1769
Adam och Eva i cirkeln till vänster och ett bröllopspar 

i cirkeln till höger. Mellan dem också i en cirkel en ryttare som håller något i handen, ser 
ut som en nyckel. Bokstäverna runt ryttaren kan vara brudparets initialer. Dynan är gjord 
samma år som de gifte sig, år 1769.

Det är vanligt med maskinbrode-

rier på kepsar och andra kläder. Många prydnadskuddar har broderade mönster.
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w  Sudoku är ett spel som går ut på att man  
placerar siffror eller saker i ett rutmönster. Vårt 
broderisudoku har 2x2 rutor som kallas lådor 
och varje låda innehåller 2x2 rutor. Det gäller att 
placera in alla sömmarna på ett sådant sätt att 
varje vågrät rad, varje lodrät rad och varje låda 
innehåller varje söm exakt en gång.



    



  

      



    



  

      

 

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när 
du är klar med den här sidan.

Lodrät

Vågrät

1 2

3 4

förstygn

langettstygn

korsstygn

efterstygn
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Tippa med Finge

w  Kryssa i rätt ruta.

A. Ett annat ord för att stryka är

1. Pressa X. Trycka 2. Sprätta

B. Vad heter tyget mellan sömmen och kanten?

1. Tygkant X. Sömsmån 2. Platta

C.  Vad heter den del på symaskinen som trycker till  
ovanpå tyget när man syr?

1. Pressarfot X. Tygpress 2. Fotpress

D. Vilket är varmast på strykjärnet?

1. • X. •• 2. •••

E. Vad kallas det när jag syr en bild på ett tyg?

1. Colorera X. Brodera 2. Basunera

F. Vilket av de här orden är namn på stygn?

1. Blomstygn X. Repstygn 2. Stjälkstygn

G. Vad kallas framsidan på ett tyg?

1. Avigsida X. Finsida 2. Rätsida

H.  I vilket svenskt landskap broderade man färgglada  
åkdynor av ull?

1. Blekinge X. Norrbotten 2. Skåne

I. Vilken nål har man när man tvärnålar?

1. Synål X. Knappnål 2. Säkerhetsnål

J. Vilket av de här orden är ett tyg?

1. Polyester X. Lute 2. Tryfid

Färglägg en Finge Borg på sidan 1 när du är klar med den här sidan.

Lycka till!

1 X 2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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Knep och Knåp

w  Kan du lösa rebusen? Titta på bilderna och bilda ord som har  
med slöjd att göra.

 

1 X 2

+ =

 + =

+ =

+ =

+ =

+ + – =

Måttband

+ + =

e

Exempel:

pressarfot

nålsöga

knappnål

trådrulle

blixtlås

sömsmån
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Broderier och stygnKnep och Knåp

Jag kom på 
10 ord!

w  Hur många ord kan du göra med hjälp av bokstäverna  
i ordet Pressarfot?

 P R E S S A R F O T

Exempel:  ________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

w  Alla ord i den här ordflätan har du redan stött på i den här boken.  
Hur mycket kommer du ihåg?

rep

-

4

10

1

12 2

11

3

13

6

5

7

9

8

14

10

4

15

2

3 7

6

14

11 8

1

13

9

12

15

5

V
S L Ä N D A

V
S
T S

B R O D E R I
S O L C

P R E S S A R F O T M K S A C K
R U

S Y N Å L M
K L N Å L S Ö G A

F J T
I S Ä K E R H E T S N Å L
N R B
G A R N K N A P P N Å L
E N

T R Å D R U L L E D
B
O
R
G
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w  Finge vill hitta hem till syskrinet, men han får 
bara gå på de här tre rutorna: pressarfoten, tråd-
rullen och sprättaren. Rita vägen han ska gå.

Hjälp mig att 
hitta hem till 
mitt syskrin.

Start

Mål
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Tänk på att 
klippa noga med 

en vass tygsax, så 
att det blir raka 

kanter.

Vad vill du vara: djävul, drake,  
robot eller …  

w  Gör din egen maskeradkostym. 
Klipp tyger från lapplådan. Leta 
också efter annat som ni har i 
slöjdsalen och klistra fast det på 
figuren. 

Knep och Knåp
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Presentation
Detta är en arbetsbok i textilslöjd. Den är tänkt bland annat som ett komple-

ment till den praktiska undervisningen och något att ta fram ibland vid behov. 

Det kan vara när eleverna väntar på hjälp, blivit klara med ett arbete eller om de 

har vikarie. För att lättare hinna handleda alla elever kan läraren arbeta prak-

tiskt med halva gruppen och låta den andra halvan arbeta i arbetsboken när det 

behövs. Eleverna får lära sig begrepp och termer och bekanta sig med redskap, 

hjälpmedel och textila material på ett lekfullt sätt.

För att man lättare ska kunna koppla arbetet i boken till det praktiska arbetet i 

slöjdsalen har vi delat in boken i arbetsområden. Materialet är främst riktat till 

åk 3 och 4 och tar upp en del av de material och tekniker vi bedömer som aktu-

ella. Uppgifterna är konstruerade så att eleverna både får läsa sig till information 

och göra olika övningar. De delar av det centrala innehållet i Lgr 11 som boken 

behandlar är: slöjdens material, redskap och hantverkstekniker, slöjdens estetiska 

och kulturella uttrycksformer och slöjden i samhället. 

Det är tänkt att eleverna ska ha sin egen bok där de antingen kan jobba som de 

själva vill eller där läraren styr och talar om vilka sidor som kan passa ihop med 

det arbetsområde man för tillfället arbetar med. Eleverna ska kunna använda 

boken i stort sett helt på egen hand, endast med material som brukar finnas i 

slöjdsalar, såsom sax, färgpennor och tyglappar. 

I mitten av boken finns ett memoryspel. Eleverna lyfter ut s. 23-26 ur häftet och 

klipper ut korten. Två elever får då tillsammans en dubbel uppsättning kort och 

kan spela mot varandra. Flest par vinner.

Facit hittar du på liber.se, se sökord Textilslöjd.

Lycka till!

Bitte Zachrisson Martin och Sarah Lugnet
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