
PAPERCUTSPÄRMEN
Se det som lite inspira! on, lite ! ps och trix, lite exempel på 
vad som går a"  hi" a på.

INNEHÅLLET
Ξ Diskutera mera och intervjua fl era
Ξ Stafe" 
Ξ Stämningar, humör och miljöer
Ξ Brev
Ξ Olika mo" agare och avsändare
Ξ Olika u" rycksformer
Ξ Med utgångspunkt i genrer: fi lm
Ξ Med utgångspunkt i genrer: musik
Ξ Känslan av/U! från ord
Ξ Hey, sailor brodera en tatuering
Ξ Ordspråk
Ξ Origami och vikningar
Ξ Porträ" 
Ξ Brodera



DISKUTERA MERA OCH INTERVJUA FLERA
Tanken är a"  ni pratar och diskuterar kring frågorna här och går loss med trådar, nålar, 
s! ckor medan ni samtalar och låter stämningar och diskussionsämnen styra hantverket. 
Vad känner ni för a"  skriva e� eråt, kan ni i ord tolka det ni hantverkat fram?

Här är en bunt förslag på ämnen:

Ξ Vad betyder norm?    

Ξ Vad betyder förväntningar?

Ξ Hur påverkas vi av olika normer?

Ξ Vad fi nns det för normer runt omkring oss? 

Ξ Vilka normer har jag se"  i veckan och vad spelar de för roll?

Ξ Vilka normer bryter min vardag mot?

Ξ Hur kan e"  queert hantverk/en queer text eller berä" else se ut?

Ξ Vad har queert hantverk och queera texter för betydelse?

Ξ Var har jag se"  queert hantverk och queera texter?

Ξ Var skulle jag vilja se dessa?

Ξ Gör en liten intervju med någon. Det kan vara en intervju om vad den gjort idag, vad som 
är roligast, hur fram! den verkar och så vidare. Samla svaren och hantverka sedan något 
u! från det. Kanske blir det en dialog mellan dig och kungen, eller en no! s i lokalblaskan, 
eller en scen mi"  i en go fi lm.

STAFETT
Ξ Påbörja e"  hantverk och låt grannen hantverka vidare.
Virka, s! cka, skriv, knyppla eller knyt ! ll ! den tagit slut eller ! lls du känner dig klar. Lämna 
då det du påbörjat vidare ! ll nästa person.
Lek gärna med olika material och tekniker.
Låt er inspireras av bilder, ord, grannen, fi kat, känslan, färgen.    

Ξ Välj en redan skriven text, ur en bok, en ! dning eller en som en kompis skrivit. 
Utgå ifrån den och skriv e"  eget slut, en egen början eller en helt ny text med inspira! on 
från den gamla. 
Tänk på hur du kan förändra språket, tonen, karaktärerna och miljöerna. Vad i den gamla 
texten vill du behålla och varför? Vad vill du byta ut och varför?



STÄMNINGAR, HUMÖR OCH MILJÖER
Ξ Föreställ dig en miljö och använd den som utgångspunkt i det du skriver eller hantverkar. 
Hur beskriver du miljön? Med vilka ord, vilket material, vilka färger?

Exempel på miljöer:

Granskog Skolmatsal  Byggarbetsplats
Hamn  Telefonkiosk  Sjukhus
Kyrkogård Sovrum   Fjälltopp
Bageri  Under en bro  Uppe på en bro
Tågkupé Storstad  Torg
Bokskog

Ξ Utgå ifrån en stämning eller e"  humör och försök skriva eller hantverka som om du var i 
just den stämningen eller det humöret, vilka färger och material skulle du använda?

Exempel på stämningar och humör:

Sur  Glad  Irriterad
Lugn  Nöjd  Sömnig
Fly förbannad Tillfreds  Kåt
Hetsig  Orolig  Panikartad

Ξ Testa a"  göra något som du inte brukar göra. Skriv med den hand du inte brukar/testa en 
ny hantverksform/försök jonglera. Vad händer? Blir du irriterad, nyfi ken eller glad? Varför 
reagerar du så, vad är det som påverkar dig?

Ξ Beskriv någon! ng rik! gt tråkigt. Beskriv någon! ng rik! gt roligt. Bind ihop händelserna 
med en text eller valfri"  hantverk, vad händer mellan det trista och det roliga?



BREV
A"  skriva brev är kul, a"  få brev likaså. 
E"  brev behöver inte vara skrivet för a"  skickas men har formen av a"  det fi nns en avsän-
dare och en mo" agare. 

Här följer några exempel på brevpyssel och brevtänk:

Ξ Brodera e"  brev ! ll någon som du vill ska förändra något

Ξ Sy, vik, klipp och klistra e"  brev eller vykort och ge eller skicka ! ll någon du inte känner, 
skriv a"  du vill ha svar. Vänta och se

Ξ Vilka ord vill du använda i ! ll exempel e"  kärleksbrev, i e"  hotbrev, i e"  brev som infor-
merar a"  någon glömt betala sina räkningar?

Ξ Hur låter det om du använder kärleksbrevets ord men med e"  hot fullt/informerande/
uppmanande budskap? 

Ξ Testa a"  leka med de olika formerna och om du har tålamodet a"  vänta, skicka iväg de 
och se om du får svar och hur det ser ut.

Ξ E"  brev ger möjlighet a"  få ! ll en tydlig och direkt känsla av personerna som skriver och 
ska ta emot brevet sam! digt som berä" elsen kan ligga i bakgrunden och beslrivas genom 
! lltalet mer än med konkreta ord.

Exempel på brev:

Ξ Kärleksbrev   Ξ Brevvänskorrespondens
Ξ Vykort från en resa Ξ Födelsedagsbrev
Ξ Hotbrev   Ξ Göra-slut-brev
Ξ Klagobrev   Ξ Brev ! ll kändis
Ξ Informa! onsbrev  Ξ Inbjudan



OLIKA UTTRYCKSFORMER
I vilken form vill du hantverka, kan du virka en poe! sk informa! onstext eller brodera e"  
informa! vt poem? 
Vad kännetecknar de olika formerna?
Hur känns de?
Vilka former och historier passar bäst i vilken form och vad händer om du byter plats på 
dem eller blandar hej vilt?

Exempel på utrycksformer:

Ξ kortprosa   Ξ krönika   Ξ no! s
Ξ ordbok   Ξ formulär   Ξ brev
Ξ poesi   Ξ nyhetsar! kel  Ξ informa! onsbroschyr  
Ξ serie    Ξ väderprognos  Ξ vykort
Ξ bilderbok   Ξ följetong   Ξ kontaktannons    
           och så vidare

OLIKA MOTTAGARE
Till vem hantverkar eller skriver du?
Vem är det som ska ta del av det du gör?
Vad spelar mo" agaren för roll?

Några exempel:

Ξ Någon du gillar  Ξ Någon du ogillar
Ξ Grannen   Ξ Kassörskan
Ξ En bäbis   Ξ Ungdom
Ξ Vuxen   Ξ Gammal
Ξ Överjordisk   Ξ En fram! da genera! on
Ξ En historisk person Ξ Vänner/famlij/omgivning
Ξ En poli! ker   Ξ Du själv
Ξ En skalbagge  Ξ En skådis

       och så vidare

OLIKA AVSÄNDARE
Intressanta saker händer om du tänker dig vara någon annan, med andra erfarenheter och 
andra sä"  a"  se på saker. 
Testa a"  skriva som om du vore din kusin, virka som vore du Sailor Moon, brodera som om 
du vore David Bowie, klipp och klistra som vore du Pippi Långstrump.

Ställ dig � ll exempel dessa frågor:

Ξ Vem är jaget i det du hantverkar eller skriver?
Ξ Vem är avsändaren?
Ξ Hur håller den personen i pennan, vad skulle den skriva om, med vilket språk? Ξ Hur hant-
verkar och u" rycker den sig? 



MED GENRER SOM UTGÅNGSPUNKT: FILM 
Använd fi lmens genrer som utgångspunkt. Hur känns de olika genrerna, vad ger de för bil-
der, vad vill du u" rycka u! från det?

Här är några exempel på fi lmgenrer:

Komedi

Fars
Pilsnerfi lm
Parodi
Roman! sk komedi
Sa! r
Slaps! ck
Svart komedi

Miljö- och karaktärsgenrer

Highschool  Historieskildringar  Krigsskildringar 
Kriminal  Agent    Gangster   
Maffi  a   Polis    Pusseldeckare 
Kung fu  Pirat    Raggar
Riddar   Road    Sjukhus  
Sport   Spage" ! -western

Blandgenrer

Ac! onkomedi
Ac! onthriller
ac! onäventyr
dramakomedi
skräckkomedi
äventyrskomedi
och så vidare

Inspireras av fi lmens tekniker

Lågbudget  
Mastodont 
Independet
Amatör  
Avantgarde  
Dogma
Musikal

Thriller/äventyr/ac� on

Katastrof
Film noir
Psykologisk thriller
Fantasy
Apokalyps 
Cyberpunk
Dystropi (nega! v samhällsvision)
Rymdopera
Superhjältar/andra hjältar

Icke-fi k� on

Dokumentär
Informa! on
Journal
Mondo/Shockumentary
Propaganda
Rockumentär
Reklam

I gränslandet 

Dramadokumentär
Mockumentär/Fik! v Dokumentär



MED GENRER SOM UTGÅNGSPUNKT: MUSIK 
Använd musikgenrer som inspira! on och skapa något u! från nedanstående, eller andra. 
Hur låter det, hur känns det, hur beskriver du det i di"  hantverk eller i det du skriver?

Här är några exempel på genrer inom musik:

 
Opera   Gosskör  
Gospel  Boogie woogie 
Ska   Reggae
Jungle   Electronica  
Acid house  Noise   
New age  Minimal
Synthpop  Ac! onrock 
Gubbrock  Ballad  
Visa   Jazz
Konstmusik  Gladpunk  
Rockabilly  Death metal  
Hardcore  Glam metal
Disco   Etnopop  
Funk   Västkusthiphop 
Gangsta rap  Bluegrass
Outlaw country Dansband  
Schlager  Brudmarsch  
Gånglåt  Folk
Gammeldans  Cha-cha-cha  
Mambo  Valsång  
Sorgevisa                        

        och så vidare

 



HANTVERKA UTIFRÅN ORDEN
Dra en lapp ur kuvertet eller välj e"  här nerifrån, läs ordet, tänk lite, känn e� er, associera, 
skriv, s! cka, virka, knyt, brodera, fråga, klipp, diskutera.

vardaglig    vanlig    pla"     kropp    performa! vt känsla     intellekt    strunt    bög    fl ata    
pop heterosexuell    bisexuell     homo     äktenskap fångenskap    transperson    ovan-
lig    normal förväntad    kön    queer    parad    polyamorös   snäll    gurkmacka    tårtkalas    
smällkaramell    rockigt      stendöd     parmiddag       festligt     jag     smyg       kontorsmate-
rial       studiecirkel      nymålat      nyhet       löpsedel      kräm       nej electrodans      tango       
friskis       jobb      japp snusförnu� ig       mumindalen    göteborg     vår iden! teter       
du      oss      mähä        ! cktack    utomhus       frukostkaff e       valfri"       mönster småprat     
radioskval       förändring      monster    freak     helt ok     storm     utanför   inu!         hurra

HANTVERKA KÄNSLAN AV
Dra en lappur kuvertet eller välj e"  här nerifrån, läs ordet, tänk lite, känn e� er, skriv, s! cka, 
virka, knyt, brodera, fråga, klipp, berä" a.

klapp på kinden     klapp på huvudet     snö    förälskelse      revolu! on      fördomsregn 
rä" visa     utanförskap     bekrä� else     tolerans makt     blöta skor      kalla händer     obehag 
äckel     yrsel     paltkoma     motvind     medvind överraskningskalas      nakenbad     nytvät-
tat     trivsel     väntan      övergiven     nya strumpor    träningsvärk     växtvärk      fi nne på 
näsan förändring     hudkräm      lugn och ro      söndag      ! sdag       smygröka      parkhäng    
morgon i tält  fes! valens sista dag      sommarna" en    regn      normbrytande ak! oner      
ifrågasä" ande     nu    tågluff       datorkrångel       puss i pannan     då    äventyr      påhopp       
kränkning       magsjuka  oro     hunger      längtan      sve"        kyss     skräp



HEY SAILOR, BRODERA EN TATUERING 
Brodera på tröjärmen, på strumpan, på byxbenet, på tygpåsen eller var du vill. Du kan 
också testa a"  virka formerna och limma fast på huden eller sy fast på kläderna. 
Skeppohoj.

Lite inspira� on:



ORDSPRÅK 

Välj e"  eller fl era ordspråk här nedan, använd som utgångspunkt och skapa!
Vad betyder det, hur går det a"  tolka, hur förändras det om du sä" er det i olika sammanhang och 
miljöer, vem säger det och hur beter sig den personen?
 
Alla känner apan men apan känner ingen.
Alla sä"  är bra utom de dåliga.
Borta bra men hemma bäst. 
Bä" re brödlös än rådlös.
Bä" re lyss ! ll den sträng som brast än aldrig spänna en båge. 
Delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är halv sorg.
Den enes död är den andres bröd.
Den som gräver en grop åt andra faller o� a själv däri.
Den som lever får se.
Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål.
Det en förlorar på karusellen tar en igen på gungorna.
Det ska böjas i ! d, det som krokigt ska bli.
Det är inte ens fel när två träter.
En olycka kommer sällan ensam.
En lever så länge en lär.
En lär så länge en lever.
Kon saknas inte förrän båset är tomt.
En ska smida medan järnet är varmt.
En har aldrig roligare än vad en gör sig.
En hör vad en vill höra.
Finns det hjärterum så fi nns det stjärterum. 
Friskt vågat häl� en vunnet.
Gammal kärlek rostar aldrig.
Gräv där du står.
Gör om, gör rä" .
I de lugnaste va" nen simmar de fulaste fi skarna.
I krig och kärlek är all! ng ! llåtet.
I mörker är alla ka" er grå.
Ju fl er kockar, desto sämre soppa.
Ju senare på kvällen, dess vackrare folk.
Kasta inte ut barnet med badva" net.
Kommer ! d kommer råd.
Lite ljug pryder tal.
Liten tuva kan stjälpa e"  stort lass.
Lyckan står den djärve bi.
Lä" are döljer en vis sin visdom än en dåre sin dårskap.
Mycket vill ha mer.
Många bäckar små gör en stor å.
När den rike magrar, dör den fa�  ge.
När det regnar manna från himlen har den fa�  ge har ingen sked.
När ka" en är borta dansar rå" orna på bordet.              

Otack är världens lön.
På rullande sten växer ingen mossa.

Regelbunden avföring är bästa huvudkudden
Sagt ord och kastad sten kan inte tas ! llbaka.

Sent skall syndaren vakna.
Skam den som ger sig.

Skra" ar bäst, som skra" ar sist.
Små smulor är också bröd.

Som en bäddar får en ligga.
Stor i orden, liten på jorden.

Så länge det fi nns liv fi nns det hopp. 
Såga inte av den gren du si" er på.

Tankarna är idéernas moder
Tålamod är konsten a"  hoppas.

Upp som en sol ner som en pannkaka.
Upprepning är kunskaps moder.

Var fågel sjunger e� er sin egen näbb.
Var sak har sin ! d.

Varav hjärtat är fullt talar munnen.
Ändamålet helgar medlen.

Äras den som äras bör.



PORTRÄTT

E"  porträ"  kan vara a"  avbilda någon eller något genom a"  återge dennas utseende, per-
sonkvaliteter etc. Det kan handla om a"  vara så detaljerad det bara går eller bara ta fasta 
på e"  specifi kt drag och förhålla sig fri"  ! ll resten. Vad tycker du är specifi kt?

Ξ Beskriv en person så u� örligt du kan med ord, låt texten bli som en avbildning av perso-
nen. Tänk på a"  använda e"  språk som är talande för personen. Vilka ord skulle personen 
använda? Hur långt skulle den skriva? I vilken miljö? På vilket papper?

Ξ Gör e"  porträ"  av en norm som påverkar dig, använd garn, virknål, tyg, papper, sax, vat-
ten, lim, s! ckor osv.

Ξ Gör e"  porträ"  av en person med virkning/broderi/collage/annat. Testa olika hantverks-
former och försök virka din moster, brodera en kändis, gör e"  collage som beskriver dig 
själv. Vilka material passar ! ll de olika personerna? Vilka färger?

Ξ Gör tre olika självporträ"  av dig själv som barn/som 82 år/som du var igår etc. Använd 
olika material och tekniker och försök fånga typiska egenskaper/sä"  a"  bete dig/ord och 
u" ryck/saker som beskriver dig.



BRODERA 
Det fi nns mängder med olika sömmar och stygn a"  ta ! ll. Testa a"  blanda lite hur som, se 
vilket du tycker blir snyggast, går enklast, är roligast och så vidare.

Här är några exempel:

Ξ Aplika! onsbroderi - använd tyg eller papper, limma eller dy fast och brodera över och 
runt lapparna

Ξ Korsstygn - trådarna läggs i kors, gör e"  kryss åt gången och bygg mönster eller bokstäver 
fri"  eller e� er mönster

Ξ Stjälksöm - e"  ners! ck av nålen följs av e"  upps! ck närmare den syende. Den passar fi nt 
för svängda linjer.

Ξ Pla" söm - är bra för a"  fylla utrymmen mellan t.ex. stjälkstygn eller vanliga e� erföljande 
stygn. Det blir, om en vill, likadant på fram och baksida

Ξ Kedjesöm fi nns i massor med olika varianter. Till exempel:


