
Vejledninger til aktiviteter

Her finder du vejledninger til nogle af de 
aktiviteter der foreslåes i introduktionen 
af samlingen (under faneblad 3)



Snit en grønlandsk 
brummer 
– og hør åndernes stemmer

Materiale: Et stykke træ, f.eks. 15 cm i diameter og 25 cm høj, alt efter hvor stor en 

brummer, man ønsker. Du kan bruge brummeren fra UNESCO kassen som model 

(Ddl.A 6). Blødt træ er lettest at snitte i. Lind og el er bedst, men du kan også bruge birk 

eller gran. Du skal også bruge dolk, økse, sandpapir, blyant og snor – køb en snor, som 

er flettet snarere end snoet, ellers snor det sig op, når du svinger brummeren. Desuden 

et 8 mm bor og evt. linolie. 

Arbejdstid: ca. 1-2 timer.

Arbejdsbeskrivelse:

1. Flæk en flis af et brændestykke, så årerne går på langs (se tegning).

2. På træstykket tegner du omridset på brummeren med en blyant. Derefter er det 

bare at gå i gang med snittekniven.

3. Den færdige brummer skal være symmetrisk, tykkest på midten og spidset til mod 

alle kanter. Den skal være ret flad og aflang i formen. Hvis brummeren ikke er både 

flad og symmetrisk, vil den ikke give en lyd fra sig. En asymmetrisk brummer kan 

godt give et lille brum fra sig, når den drejer den ene vej, men så heller ikke mere. 

Den vil simpelthen ikke dreje den anden vej. Kig derfor hele tiden på brummeren, 

mens du snitter. Se, hvor skævhederne er og ret dem til. Brummere, der er en smule 

skæve eller ikke helt glatte, er ikke helt rene i tonen. De hvæser. Et stykke sandpapir 

kan nemt rette det til.
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4. Når du har snittet brummeren, borer du et hul i den ene ende af den og binder sno-

ren i. Du kan evt. også gøre den smukkere med lidt linolie. 

5. Du kan eksperimentere med at udsmykke din brummer med forskellige snitmønstre 

eller malede motiver. Brummere fra Grønland er almindeligvis skåret i træ og forsy-

net med takker i kanten. Takkerne er ikke nødvendige for, at den kan brumme – det 

er ren dekoration. 

6. Nu kan du prøve den. Du skal forestille dig, at brummeren snurrer rundt på to må-

der: For det første hænger den i sin snor og snurrer rundt omkring sig selv, og for 

det andet svinger du den rundt om dit hoved – lidt ligesom en lasso.
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Begynd med at få brummeren til at snurre om sig selv. Drej snoren frem og tilbage 

mellem tommel- og pegefinger, mens brummeren hænger nedad. Når den begyn-

der at snurre frem og tilbage giver du den længere og længere snor – og begynder at 

svinge den rundt foran dig. Du skal lægge kræfter i. Til sidst kan du svinge den rundt 

over dit hoved mens den brummer sin egen mærkelige sang … åndernes sang.

Du kan eksperimentere med at lave brummere i forskellige størrelser. Brummerens lyd 

afhænger nemlig af størrelsen. En lang brummer har en kraftig lyd, mens en kort har en 

svagere lyd. Små brummere afgiver en lys tone, store en dyb tone. Prøv at svinge flere 

sammen, så lyder det virkelig som noget fra åndernes verden!

Åndelyds-legetøj i Grønland

I Grønland har lydfrembringende legetøj har været brugt i religiøse sammenhænge helt 

op til begyndelsen af 1900-tallet. Både brummeren og snurren har været kendt af alle 

grønlændere. Det var de voksnes kultgenstande og man mente, at brummernes sum-

mende lyde var åndernes stemmer. 

Snurren er en variant af brummeren. Den kan laves i mange udformninger. Den mest 

simple er en lille knogle med en snor gennem et eller to huller, så den danner et 8-tal. 

Den kommer i rotation og frembringer en snurrelyd, når man på skift strammer og 

slækker de opsnoede snore.

Læs mere og se billeder i bogen ’Legetøj i Grønland’ (S. 4 og 42 f.). Den ligger i 

 UNESCO kassen. Der kan du også læse om andre slags legetøj fra Grønland. I Kaalunds 

bog ’Grønlands Kunst’ kan du læse om grønlandsk legetøj og dukker (s. 150-158). Den 

ligger ligeledes i kassen. Se også genstandsteksten for brummeren Ddl.A 6 under fane-

blad 4.
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Snit en grønlandsk 
forfader-pusledukke
Det er simpelt at lave en pusledukke, og alle alderstrin kan være med. I kan bruge figu-

ren fra UNESCO kassen som forlæg (Ddl.A 8).

Materiale: Et stykke træ, f.eks. 8 cm. i højden og 3 cm. i diameter, afhængig af, hvilken 

størrelse pusledukke man ønsker. Desuden dolk, sandpapir, blyant, lille løvsav og evt. 

linolie. Evt. lidt stof- og skindrester. 

Birk, ahorn og rød-el er gode træsorter at snitte i og desuden nemme at genkende. 

Lind og el er endnu lettere at snitte i. Figuren i UNESCO kassen er skåret i frisk birketræ. 

Det er klart det letteste, og derfor det sjoveste, at snitte i frisk træ. Træet kan dog godt 

få småsprækker, når det tørrer. Jo langsommere det tørrer, jo mindre risiko for spræk-

ker. Hvis man vil være sikker på at undgå sprækker, skal man snitte i tørt træ – men det 

er svært. 

Arbejdstid: Ca. 1-2 timer. 

Arbejdsbeskrivelse:

1. Find et stykke træ og sav det til i størrelse. Årerne skal gå på langs og følge længde-

retningen, som vist på tegningen.

2. Afbark træet og tegn figurens form løst med en blyant.

3. Sav det hak, der skal være mellem benene, groft ud med en løvsav.
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4. Begynd at snitte; tegn evt. figuren op med jævne mellemrum.

5. Snit altid langs træets årer som vist på tegningen. Hvis du snitter imod årerne flæk-

ker træet. Når du snitter indersiden af benene ud, skal du derfor snitte oppefra og 

ned (fra figurens underliv og ned mod dens fødder). 

6. Slib dukken med sandpapir og afslut evt. med at smøre den ind i linolie.

7. Nu er dukken klar til at få et navn og blive puslet om. Du kan give den et navn fra en 

afdød forfader, ligesom man gør i Grønland, og made den og give den tøj på. Lidt 

skind- og stofrester kan vikles omkring som tøj. 

De store elever kan kopiere klædedragterne

Store elever kan fremstille og beklæde figuren med nøjagtige minikopier af traditio-

nelle grønlandske festdragter eller hverdagsdragter, ligesom man har gjort det i Grøn-

land. Der er fotos af forskellige originale dukkedragter på side 23 til 27 i Keld Hansen 

bog ’Legetøj i Grønland’ (1979), og på side 150 til 159 i Bodil Kaalunds bog ’Grønlands 

Kunst’ (1990). Begge bøger ligger i UNESCO kassen.
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Strikkeopskrift på 
grønlandske dukker
På de næste sider finder du en strikkeopskrift, som du kan bruge til at strikke grønland-

ske dukker – en hel familie, hvis du har lyst.

Du kan for eksempel strikke en kvinde med et barn i ’amaat’ – rygpose. 

Når en dukke er færdigstrikket, kan du give den et navn fra en afdød forfader og made 

den og pusle om den, ligesom grønlandske piger har gjort det med små forfader- 

pusledukker i træ. 

Du kan læse mere om grønlandske forfader-pusledukker i genstandsteksten til den 

grønlandske menneskefigur Ddl.A 8. Den finder du under faneblad 4.

Man kan også strikke sælunger og isbjørne med de medfølgende opskrifter. 
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Lav en flot fjermaske
som lavlands-indianerne i Bolivia

Det meste af det, du skal bruge til denne fjermaske, er lige ved hånden. Det er en type 

maske, som guaraní-indianerne laver hvert år til deres majsfest ’Arete Guaso’ og dens 

udformning er inspireret af forfædrene gennem hellige drømme. Det er ikke kun ved 

guaraní-indianernes majsfest masken laves. Alle Bolivias skoleelever lærer også at lave 

dem for at lære om deres kulturarv.

Materialer og redskaber:

Til selve masken skal du bruge: 

• Et meget stift stykke pap på ca. 60x42 cm. Der skal være et glat lag pap yderst på 

begge sider og bølgepap i midten. F.eks. er pap i flyttekasser opbygget på den måde

• Tusch

• Lang lineal af metal

• Hobbykniv

• Syl

• Limpistol eller gaffatape

• Bukseelastik, der er ca. 70 cm. lang og 1½ cm. bred

• Kraftig snor

• Saks 

I stedet for pap kan du også bruge en meget tynd blikplade fra en stor udhamret dåse, 

ligesom masken i UNESCO kassen (Ddl.A 15a-c). Men i så fald skal du tilpasse vejled-

ningen en del og f.eks. bruge en metalsav i stedet for saks.
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Til dekoration skal du bruge: 

• Ternet kladdepapir

• Små stykker spejl, palietter eller folie fra f.eks. foliebakker 

• Spraglede stofstykker og strimler i forskellige stærke farver

• Små rebstykker, garnstykker eller hår (til overskæg)

• Saks og lim der egner sig til metal og stof

• Ca. 15 store fjer – gerne flere. Alle slags fjer kan bruges. Guaraní-indianerne bruger 

ofte fjer fra garza-fuglen, der er i slægt med hejren

Arbejdstid: ca. 1 time.

Arbejdsbeskrivelse:

1. Læg den originale fjermaske fra UNESCO kassen op på bordet og brug den som 

eksempel (Ddl.A 15a-c). 

2. Skær dit papstykke ud i to stykker: Det ene stykke skal du bruge til selve masken, og 

det skal være 40 cm. bredt og 42 cm. langt. Det er vigtigt at ’bølgerne’ i pappet går 

på tværs af ansigtet, så rørmundingerne ender på maskens sider. Det andet stykke 

pap skal bruges til næsen og det skal være 20x12 cm. Her skal bølgerne derimod 

gå på langs og følge næseryggens langside (på 20 cm.), så rørmundingerne ses for 

neden og for oven.

3. Tag nu det store stykke pap og tegn seks (folde)streger på masken: Slå en lodret 

streg langs maskens 42 cm. lange kant fra top til bund (på tværs af rørene) ca. 3 

cm. fra kanten. Dette gøres langs begge maskekanter, så du nu har to streger. Vend 

masken med bagsiden opad og slå endnu to streger på samme måde, 8 cm. fra 

kanterne. Lav endnu to streger 5 cm. længere inde (13 cm. fra kanterne). Hvis du har 

vendt pappet korrekt, så har du nu rørmundinger hele vejen ned langs siden i de 2 

yderste ’flapper’. De huller skal du senere bruge til at sætte fjerene fast i.

4. Med hobbykniv og lineal skal du nu skære igennem det yderste lag pap (det glatte 

lag), langs de fire midterste streger. Du skal ikke skære helt igennem og du må ikke 

skære alt for langt ind i det bølgede pap i midten. Vend masken og skær på samme 

måde langs de to yderste foldestreger. 

5. Nu kan du folde masken i facon: Fold væk fra skæreslidserne og brug f.eks. en 

bordkant til at folde ned over. Giv først ’fjerflapperne’ i siderne et buk. Vend derpå 

masken, så du kan skabe maske-ansigtets runding ved at bukke langs de midterste 

streger – de bukkes den modsatte vej af flapperne. Du skal kun give den et lille, let 

buk. Pas på du ikke ødelægger stivheden i pappet ved at bøje det for meget eller for 

mange gange. Hvis det skulle gå galt, så fortvivl ikke. Det kan fint reddes med gaf-

fatape  

6. Skær huller til øjne og mund. Placer øjnene lavt i masken – ligesom på den originale 

maske – f.eks. 17 cm. fra bunden. Men tilpas placeringen efter dit eget ansigts mål, 

så den sidder godt på dig. 

7. Skær to snit ned i maskens øverste kant, så du får en trekant-agtig figur ligesom på 

originalen, og pres trekanten lidt frem. 

8. Nu skal maskens næse laves. Skær først en slids i masken til at sætte næsen fast i. 

Slidsen skal være ca. 20 cm. lang og 1 cm. bred. Find det andet stykke pap frem (på 

20x12 cm.,) og tegn den form op, som du kan se på tegningen og den lille næse-
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model vi har vedlagt i UNESCO kassen (Ddl.A 17). Husk at ’bølgerne’ i pappet skal 

gå på langs og følge næseryggens langside (der er 20 cm. lang), så rørmundingerne 

titter frem for neden og for oven på næsen. Skær figuren ud og skær en slids ind på 

den ene side af næsestykket, som vist på tegningen. Hvis du vil have en anden form 

på næsen, så ændrer du bare faconen.

Sæt næsestykket halvt igennem slidsen på masken, så den halvdel af næsen, hvor 

slidsen er, stikker ud på bagsiden af masken. Fold nu de to flapper på næsestyk-

ket ud på bagsiden, en til hver side, og lim flapperne fast med limpistolen eller tape 

dem fast med gaffatape.

9. Brug en kraftig snor til at holde masken i facon. Lav fire små huller i maskens hjør-

ner med en syl. Hullerne placeres i selve maske-ansigtet (ikke i flapperne) et par 

centimeter fra top og bund. Træk snoren igennem de 2 øverste huller og fastgør 

med en knude, når masken har den facon, du vil have. Gentag forneden. 

10. For at få masken til at sidde fast på dit hoved skal du sætte en kraftig elastik i den. 

Brug en syl til at lave et hul-par i hver side af maske-ansigtet og træk en bred buk-

seelastik igennem. Placer elastikken cirka midtvejs nede i maske-ansigtets kant, der 

hvor du synes, det får masken til at sidde bedst. Bind knude.

11. Nu skal masken dekoreres. Klip forskelligt materiale ud i nogle mønstre og lim det 

på med en lim, der egner sig til de materialer, du vælger. Brug f.eks. ternet kladde-

papir, stofstrimler i forskellige farver, små spejlstykker eller foliestykker, små rebstyk-

ker, garnstykker eller hår. 

Du kan prøve at kopiere dekorationen på fjermasken eller du kan selv finde på en 

smuk eller skræmmende dekoration. Masken i  UNESCO kassen er jo faktisk lidt 

skræmmende, når man ser nærmere efter. Du kan også vælge at dekorere din ma-

ske med noget, som du på en eller anden måde forbinder med en af dine forfædre; 

det er jo en forfadermaske, du har lavet.

12. Sæt fjer på masken, så du får en flot flanke på begge sider. Brug en limpistol til at 

lime fjerene fast i hullerne på de to flapper. 

Nu er din fjermaske klar til at tage på.

Besjæling

Når en guaraní-indianer danser med denne maske, vender hans forfader tilbage og 

bytter sjæl ham under dansen. Det sker hvert år under den årlige majsfest ’Arete 

Guasu’.

Dragten til masken

I Bolivia bærer man masken sammen med et skærf af hvide lagner, der poser lidt og 

slører maskebærerens kropsfigur. Maskebæreren må nemlig ikke kunne genkendes før 

ritualet er slut og forfaderen har forladt masken igen.

Se fjermasken i brug

I denne film om majsfesten kan du se, hvordan en fjermaske tager sig ud når den er i 

brug. Du kan også se nogle af de andre masker, der benyttes under festen. Følg linket: 

http://www.frequency.com/video/pueblos-originarios-guaran-el-arete/17081147
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Lav din egen udstilling

Opbyg din egen udstilling om de dødes liv med genstandene fra UNESCO kassen. Husk 

at bruge et rum, der kan låses af, hvis genstandene skal ’overnatte’ uden opsyn.

• På de næste sider kan du læse en artikel om, hvordan man laver en udstilling. Den 

kan du bruge som inspiration, hvis du har lyst. 

• Du kan også bare springe ud i det og gøre det på din egen måde. Så får du rigtigt 

mange erfaringer undervejs. Det er sjovt og i sagens natur ikke så læsetungt 

• Du kan eksperimentere med at bruge større og mindre trækasser som podier oven 

på et stort bord. Det ser ofte godt ud, hvis bord og podier har samme farve. Så tager 

de ikke opmærksomheden væk fra de udstillede genstande. 

• Du kan bruge genstandsteksterne (fra genstandslisten under faneblad 4) til at skrive 

dine egne formidlingstekster, som passer til netop din udstilling. 

• Prøv at skrive så korte formidlingstekster som muligt. Det er altid godt at skrive 

enkelt og forståeligt. Publikum vil gerne have information, men i de fleste sammen-

hænge har de ikke lyst til at bruge for lang tid på at læse. Du kan lave et bestemt 

format til din formidlingstekster, f.eks.; Max. 10 linjer, venstrestillet, skrifttype: Calibri, 

størrelse: punkt 18.
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Fletteteknik fra Papua Ny 
Guinea
Lav bordskåner med den fletteteknik, som 
sepik-folket bruger til deres yamsmasker

Sepikfolket udsmykker store, hellige yams-rødder med flettede yamsmasker for at stå 

sig godt med forfædrene. Det tager lang tid at lære at lave en yamsmaske som den 

til venstre (Ddl.A.1 i UNESCO kassen). Men med vejledningen her kan du lære den 

tilgrundliggende teknik ved, at flette bordskåneren til højre. Den egner sig til varme 

ting og materialerne kan skaffes på www.tempa.dk. Længere fremme er der også en 

vejledning i at lave en lille enkeltglas-bordskåner (til kolde ting) i nogle materialer, der 

er ekstra lette at arbejde i og som ethvert håndarbejdslokale har liggende i skufferne. 

Når du selv fletter, vil du opdage, at du får et helt anderledes indblik i og føling med 

sepikfolkets håndværk. 

Løb og binding:

Yamsmaskens fletteteknik bruges faktisk over hele verden til kurve og andre brugs- og 

pyntegenstande. Den bruges også i Danmark. Den danske betegnelse for teknikken er 

løbbinding, hvor løbet er den kerne, som man binder eller syr omkring. Binding er et 

gammelt dansk ord, også tidligere brugt om at strikke: Binde hoser = strikke strømper. 

Dit valg af materiale og slutprodukt:

I den store bordskåner (til varme ting) er der brugt rattan-peddigrør til løbet og rattan-

viklesjener til bindingen. Rattan er et naturprodukt, der kommer fra en palme. Man kan 

også bruge snor, garn, avispapir, tørt græs osv. til at flette med. Men hvis dit slutprodukt 

skal kunne tåle varme, skal du huske at vælge et materiale, der egner sig. Som nybe-

gynder er det rart at vælge et fast materiale til løbet, som f.eks. flagsnor eller peddigrør. 
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Når man er mere øvet kan man eksperimentere med løsere materialer som halm og 

græs. I UNESCO kassen er der er en æske med forskellige modeller af bordskånere i 

forskellige materialer.

Stor bordskåner af rattan (til varme ting)

Materialer og redskaber:

Til løbet skal du bruge ca. 1 m. rattan-peddigrør á 5 mm. tykkelse. Til bindingen bruger 

du ca. 3 m. rattan-viklesjener á ca. 2,5 mm. bredde. Rattan kan bestilles på nettet, f. 

eks. på www.tempa.dk. (som allerede nævnt).  Syl på 3-4 mm. til at gøre plads til sje-

nen under arbejdet. Kniv til at spidse viklesjenen. 

Arbejdstid: ca. 2-3 timer.

Arbejdsbeskrivelse:

1. Læg peddigrør og sjener i lunkent vand i 15-20 min. Hvis du ikke når at blive fær-

dig med dit arbejde, kan du lade det tørre og bløde det op igen, når du har tid til at 

arbejde videre. Snit et skråt snit i enden af løbet (peddigrøret) så det er tyndere og 

dermed lettere at lægge fast ind i begyndelsen af spiralen. Vikl bindningen (sjenen) 

om sin egen og løbets ende som vist på tegningen, punkt 1. Men vær opmærksom 

på, at når man  arbejder i rattan, kan bindingen ikke trækkes igennem løbet med en 

nål, efter man har viklet et lille stykke – sådan som tegningen ellers viser. Så den 

manøvre springes over. (Det gør man i visse andre materialer. Herom senere).

2. Når du har viklet et lille stykke skal enden rulles sammen til begyndelsen på spiral-

formen. Det skal rulles så fast som muligt for at holde formen. Når du nu syr/binder 

dit første sting, bliver spiralformen låst: sammenbind de to yderste løb i spiralen ved 

at trække din binding rundt om dem, som vist på tegningen, punkt 2. Da du (stadig) 

ikke har en nål til at trække din sjene igennem med, spidser du i stedet enden af 

Ddl.A 19 i UNESCO kasserne
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sjenen med din kniv, stikker sylen ind mellem løbene, hvor du vil have dit sting til at 

ligge, og bruger det hul du har lavet til at stikke sjenen igennem. Måske må du stikke 

sylen ind flere gange, og du skal spidse din sjene hver gang den er slidt i spidsen. 

Bind gerne et par ekstra sting til at begynde med, så der er godt hold på spiralen. 

Det er vigtigt, at du under arbejdet sikrer dig, at løbet ligger lige på siden af den 

foregående omgang, så din bordskåner bliver flad. 

3. Nu skal du beslutte, hvilket mønster du vil have frem – mønstret skabes af den 

måde du binder på. Vil du binde tæt eller mere åbent, vil du kunne se noget af dit 

peddigrør/løb og i så fald hvor meget? Det er afstanden mellem stingene, som be-

stemmer det. Afstanden må dog ikke blive så stor, at bordskåneren bliver løs. 

4. Begynd så at binde. Teknikken er fortsat at sammenbinde de to yderste løb i spira-

len ved at trække din binding rundt om dem, som vist på tegningen, punkt 2 og 4. 

Du skal binde et sting ved hvert af de foregående sting; se punkt 3 og 4 og vedlagte 

model i UNESCO kassen. Ind imellem må du dog tilføje et ekstra sting, fordi afstan-

den mellem stingene ellers bliver for stor, når spiralen bliver større. Du skal tilstræbe 

at holde den samme afstand mellem stingene hele vejen igennem. 
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5. Du kan skifte binding og løb undervejs. Bindingen/sjenen skifter du ved at fastbinde 

en ny sjene med 2-3 sting af den gamle, og så gøre det samme med den gamle 

sjene under den ny. Når dit løb/peddigrør slipper op, snitter du et skråt snit i både 

det gamle peddigrør og et nyt, og lægger snittene mod hinanden. Herefter vikler du 

over samlingen som på denne måde bliver skjult. Har du lang afstand mellem dine 

sting er det vigtigt, at du snitter samlingen så den ligger under 2 sting.

6. Når du har nået den størrelse på bordskåneren, som du ønsker, spidser du den sid-

ste ende af løbet/peddigrøret til på indersiden og binder indtil du har fæstnet den. 

Den sidste ende af din binding/sjene fæstnes ganske enkelt ved, at sy et par sting 

efter løbet er sluppet op. 

Lille enkeltglas-bordskåner af flagsnor og garn  
(til kolde ting)

Materialer og redskaber: 

Flagsnor til løbet, garn til binding, stoppenål/ryanål alt efter tykkelsen på garnet.

Arbejdstid: ca. 2-3 timer.

Arbejdsbeskrivelse:

1. Vikl bindingen (garnet) om sin egen ende og løbets (flagsnorens) ende. Sy en enkelt 

gang igennem løbet, som vist på tegningen, punkt 1.

2. Nu skal enden rulles sammen til begyndelsen på spiralformen. Det skal rulles så fast 

som muligt for at holde formen. Når du nu syr/binder dit første sting, bliver spi-

ralformen låst: sammenbind de to yderste løb i spiralen ved at trække din binding 

rundt om dem, som vist på tegningen, punkt 2. Det er vigtigt at du under arbejdet 

sikrer dig at løbet ligger lige på siden af den foregående omgang, så din bordskåner 

bliver flad.

Ddl.A 20 i UNESCO kasserne
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3. Nu skal du beslutte, hvilket mønster du vil have frem – mønstret skabes af den 

måde du binder på. Vil du binde tæt eller mere åbent, vil du kunne se noget af din 

flagsnor/løb og i så fald hvor meget? Det er afstanden mellem stingene, som be-

stemmer det. Afstanden må dog ikke blive så stor, at bordskåneren bliver løs.

4. Begynd så at binde. Teknikken er fortsat at binde de to yderste løb i spiralen sam-

men, ved hjælp af din binding, som vist på tegningen, punkt 2 og 4. Du skal binde 

et sting ved hvert af de foregående sting; se punkt 3 og 4 og vedlagte model. Ind 

imellem må du dog tilføje et ekstra sting, fordi afstanden mellem stingene ellers bli-

ver for stor, når spiralen bliver større. Du skal tilstræbe at holde den samme afstand 

mellem stingene hele vejen igennem. 

5. Hvis du vil have farveskift på bordskåneren, skal du binde en ny tråd på din gamle 

tråd. Bind den fast på bagsiden af arbejdet. Vær sikker på, at knuden sidder så langt 

nede mod bagsiden, at den ikke kommer ud på siden af arbejdet og forstyrrer næste 

omgang. Du kan også skifte tråd ved at sy den nye fast med 2-3 sting af den gamle 

tråd, og så gøre det samme med den gamle tråd under den ny (se vedlagte model i 

UNESCO kassen). Når flagsnoren/løbet slipper op, lægges det dobbelt med det nye 

over 2-3 sting eller til det nye sidder fast.

6. Når du har nået den størrelse på din enkeltglas-bordskåner, som du ønsker, syr du 

den sidste ende af løbet/flaglinen godt fast med et par ekstra sting. Træk derefter 

bindingen/snoren hen under 4-5 sting for at hæfte

Leg videre med løbbinding: flet kurve eller  
ovale bakker

Når du har fået styr på teknikken kan du 

begynde at eksperimentere med formen. 

Denne lille kurv er lavet med præcis samme 

teknik som bordskånerne. Det samme gæl-

der brødbakken i UNESCO kassen (Ddl.A 18). 

Det bliver sværere, når man skal styre formen 

op ad siderne, men det er en sjov teknik at 

lege med. Du kan selv bestemme formen, 

størrelsen, farverne og mønstrene på dit 

arbejde. Du kan finde inspiration og flere flet-

tevejledninger på www.loebbinding.dk eller 

www.bindegale.dk eller søg på nettet efter 

’basket coiling’. 

Løbbinding andre steder i verden
Løbbinding (’coiling’) bruges næsten overalt i verden hvor der fremstilles kurve. Teknik-

ken gør det muligt at bruge materialer som græs og andre små fibre til at lave beholde-

re. Løbbinding ses anvendt i USA, Afrika og Østen. På Borneo har jeg selv arbejdet med 

teknikken sammen med rungus-folket, og jeg har også set den anvendt i den indone-

siske del af Borneo. Teknikken bliver brugt til utrolig mange forskellige slags kurve og 

beholdere, og der anvendes mange forskellige slags naturmaterialer.   

Som nævnt bliver teknikken også benyttet til kurvebinding i Danmark, og man har ek-

sempler, der rækker langt tilbage i tiden. Man har brugt rughalm, som blev samlet til et 
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løb ved hjælp af en 5 cm. ring lavet af et kohorn. Man lagde halmen ind i den bredeste 

ende af hornet og pressede løbet fast ved at trække det igennem den smallere ende. 

Løbene blev bundet med flækkede, snittede pilegrene eller snor. Min oldefar lavede 

kurve til sin familie, og jeg har samlet mange æg i en halmkurv med løbbinding. På den 

vestlige del af Fyn har man i udgravninger fundet rester af løbbinding helt tilbage fra 

Ertebølletiden.  

Rattan bruges ofte til løbbinding
Viklesjener og peddigrør kommer fra rattanpalmen. Rattan er en klatrepalme, som vok-

ser på de andre træer i regnskoven, idet den holder sig fast i løvet ved hjælp af pigge. I 

gamle dage kaldte englænderne Rattanpalmen for ’Wait  a Minute’, fordi de altid måtte 

stoppe op for, at vikle deres fødder ud af de lange rattanstænglerne, der hægtede sig 

fast med sine pigge. Stænglerne er mellem 8 og 50 meter lange! Rattan trækkes ned 

fra træerne, barken tages af og stænglerne flækkes i den størrelse, man vil bruge dem. 

Peddigrøret, der ofte bruges til løbet, er et rundt rør som laves af den inderste del af 

rattanen. Den presses gennem en plade med huller i den størrelse, man ønsker ped-

digrør i. Viklesjenen, der ofte bruges til bindingen, er flad og blank på ydersiden og 

laves af den yderste skal af rattanen. 

Vejledningen er skrevet af Susanne Kampp, med tilføjelser af Malene Borre-Gude
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