
DESIGN
GUIDE
TIL BØRN

Stole, cykler, kopper, kjoler, sko, lam per, 
opvaskebaljer, radioer og meget mere. 
Design er overalt, hvor end du kigger. 
I køkkenet, på dit værelse, på gaden, i lufthav-
nen, i skoletasken, i bussen, på din krop. 
Ting du kender fra din hverdag, og ting du aldrig 
har set før. Samler du også på noget?

Hej, jeg hedder Kay.
Er du klar til lidt 
opgaver?

”
”



MØNSTRE
I Danmark er vi verdenskendte for vores fine, 
mønstrede porcelæn fra Royal Copenhagen. 
På hver eneste tallerken bliver der malet 762 
penselstrøg med pensler, lavet af hår fra et koøre! 
Tegn dit eget mønster på den tomme tallerken:

Wow! Nu er du ekspert i at tegne mønstre. Gå nu på jagt efter flotte 
farver og mønstre i dit køkken eller dit værelse, og tegn det ind her. 

Muh!



FORMER
Måske du kender de 3 grundformer: cirkel, trekant og firkant.

Disse 3 grundformer bruges til næsten alt der skal bygges. Rundetårn er 
rundt, Eiffeltårnet er trekantet og mange huse er firkantede. 

Designere arbejder også med grundformer. Se om du kan finde møbler med 
forskellige grundformer i din lejlighed eller dit hus. Tegn dem her: 

Min ven Verner Panton er en 
dansk designer, der er kendt i 
hele verden for sine møbler i 
flotte farver og sjove former.

”
”



HVAD KAN DU GENKENDE?
Design er ting som rigtig mange mennesker bruger i deres hverdag. 
Sæt ring om de ting, du kender fra din hverdag. 
Tilføj tre ting du ikke ville kunne undvære i din hverdag. 

Min ven Ole Kirk Christiansen skabte LEGO 
for ca. 60 år siden og siden da er der blevet 
solgt så meget LEGO i verden, at hvis det blev 
delt mellem alle danskere, ville vi hver have 
over 100.000 stykker og hver kunne bygge et 
tårn der er en kilometer høj! 

”
”



STOLE
Der findes mange forskellige 
slags stole. Nogle kan man gynge i, 
arbejde i, ligge i eller folde sammen. 
Tegn din yndlingsstol her: 

Prøv at gøre stolene levende ved at 
tegne øjne, ører, hale og vinger på 
dem.

Min ven Arne 
Jacobsen var 
selv flittig som en 
myre og opkaldte 
mange af sine 
stole efter dyr, 
f.eks. Svanen, 
Giraffen, Myren 
og Mågen.

”

”



MATERIALER
Som designer er det vigtigt, at man vælger de rigtige materialer til sit design. 
Materialer kan være plastik, papir, jern, gummi, træ, stof og glas. 
Hvor mange forskellige materialer kan du finde i køkkenskuffen derhjemme? 

Vælger man forkerte materialer, virker designet 
måske ikke. Forestil dig f.eks. en cykel med hjul 
lavet af glas, en paraply lavet af pels eller et par 
løbesko lavet af bly. Kan du selv komme på 
flere eksempler?

”
”



Hvis du skulle designe en stol, hvordan skulle den så se ud? 

Kan du bygge en stol af lego? 

Hvis du skulle være designer, hvad ville du så designe?

TEGN DIN YNDLINGSTING



”
”

Se mere om vores tilbud 
til børn på designmuseum.dk

Tak for 
denne 
gang


