Knutet armband med
berlock av dekorerad
krympplast.
Detta kreativa projekt stärker barns
sifferkunskaper genom att använda
matematik. Berlocken av krympplast krymper
ca. 40% och därför behöver barnen använda
sina matematikkunskaper för att få fram det
färdiga resultates storlek och hur stort hål man
bör göra. Till sist ska armbandets längd
beräknas.

Inspiration: 14501
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Ta hänsyn till att krympplasten krymper till
ca. 40 % när storleken på berlocken ska
beräknas. Rita upp konturen och grafiken
på en bit papper. Använd en svart tusch.

Lägg en bit krymplast på bilden med den
matta sidan uppåt. Rita av med
färgblyerts.
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Klipp ut med en sax och gör hål i vardera
sida med en håltång. (Kom ihåg att även
hålen krymper).

Krymp berlocken i en vanlig ugn i 170°C.
(Först krullar de ihop sig och när de
krympt klart rätar de ut sig igen. Ha koll
under hela processen, det går fort)
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Klipp till satinsnören: 2 x 1 m och 2 x 30
cm. (Använd ev. en ny färg för varje
längd). Trä den ena av de korta snörena
igenom ett av berlockens två hål. Sätt
därefter fast berlocken i en clipboard.
Knyt runt det dubbellagda snöret i
berlocken med den ena av de långa
snörena.

Knyt till önskad längd från berlocken. Här
har vi knutit ca. 5 cm. 5 cm. (För hjälp till
tekniken, se idénr. 12499 på vår
smyckeskola).
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Berlocken vänds med modsatta sida ner
och monteras med en av de två korta
snörena. Med den sista av de två långa
snörena upprepas knytningen med
identiska längder.

Den ena av de två snörena i varje sida
fästs under det knutna stycket med en
broderinål.
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Avslutning:
Lägg snörena parallellt och
knyt ett litet stycke med ett nytt snöre
runt dessa.

Ändarna från det nya snöret som använts
till avslutningen, fästs under det
färdigknutna stycket med hjälp av en
broderinål.
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Klipp till ändarna och knyt en knut.

Logisk-matematisk
kunskap
Sifferkännedom. Tillägnar sig barn genom
aktiviteter, där de ska använda sina
färdigheter för att använda matematik i
praktiken (men också vid lek med
sifferteori, ekvationer och geometri.)

