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Mål for forløbet: 

                           

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Jeg kan bruge en passer til konstruktion 

 
Jeg kan benytte en vinkel til konstruktion 

 
Jeg har viden om figurers egenskaber/karakter 

Kan ikke                                     Kan næsten                                     Kan 

Tegning og 

modellering 1
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Tegning og modellering 1 
 

Til dette forløb skal du benytte en passer, lineal og vinkelmåler. Du må gerne bruge en lommeregner, hvis 

det er et hjælpeværktøj, du har til rådighed. Du kan fx benytte en passer til at designe trekanter, hvis du 

kender længden på de tre sider, således: 

Trekant ABC har sidelængderne: AB = 8 BC = 6 CA = 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal nu konstruere 3 trekanter. Den ene med kantfarven blå, den anden med kantfarven sort og den 

sidste med kantfarven rød. Trekanterne må gerne overlappe hinanden.  Sidelængderne er som følger: 

a) Blå trekant: AB = 4 cm BC = 7 cm CA = 6 cm 

b) Sort trekant:  AB = 6 cm BC = 8 cm CA = 4 cm 

c) Rød trekant AB = 4 cm BC = 4 cm CA = 5 cm 

 

d) Hvad er arealet af sort trekant? 

e) Hvad er det samlede areal af blå og rød trekant? 

f) Omkredsen af rød trekant er…? 

Professorspørgsmål 1: 
 
Kan man danne en trekant, 
hvis to sider ikke tilsammen er 
lige så lange som den sidste? 
 

 

Professorspørgsmål 2: 
 
Kan man lave en trekant 
med to vinkler på 90°? 
 

 

1 

1. Tegn linjen AB på papiret. 
 
2. Sæt passer til radius 4, som 
er længden af linjen BC, og 
lav en cirkel som vist. 
 
3. Gentag dette med linjen CA.  
 
4. Vælg et af de to 
skæringspunkter og før linjer 
til disse. Du har nu dannet 
trekant ABC.  
 

 

x 

x 
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I det følgende skal du modellere cirkler. Du skal bruge en passer og et stykke A4-papir. Du skal tegne 

labyrinten (billedet til højre) set oppefra ved at følge instruktionen herunder: 

a) Start med at tegne midten af labyrinten, hvor 

radius skal være 1 cm. 

b) Lav en åbning ud af midten som den viste, der er 

placeret ca. samme sted. Den skal være 15° bred 

målt fra cirklens centrum. 

c) Tegn næste ring i labyrinten med en radius på 3 

cm fra midten. Lav derefter åbningerne i denne 

del. De skal være 15 grader bredde. 

d) Gentag de næste ringe i cirklen med følgende 

radius fra midten: 5 cm, 7 cm og 9 cm. 

e) Lav åbningerne hvor du ser dem med en bredde 

målt fra labyrintens centrum på 15 grader. 

 

Mål og tegn mønsteret til højre i størrelsesforholdet 3:1 
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Trekant ABC har vinklerne:  ∠ A = 70° ∠ B= 50° ∠ C = 60° Længde AB = 8 cm 

a) Tegn trekanten herunder. 

b) Hvad er trekantens omkreds?  
c) Hvad er trekantens areal? 

 

Firkant ABCD har vinklerne:  ∠ A = 90° ∠ B= 105° ∠ C = ? ∠ D = 70°  

Længde AB = 4 cm og DA = 7 cm 

a) Tegn firkant ABCD på et papir eller i hæftet. 

b) Hvor stor er vinkel C? 

c) Hvad er omkredsen af firkant ABCD? 

d) Hvad er arealet af firkant ABCD? 

 

Tegn følgende figurer. De må gerne overlappe hinanden.  

Et blåt parallelogram med et areal på 12 cm2, et sort rektangel med en omkreds på 18 cm, et grønt kvadrat 

med sidelængden 3, en grå cirkel med diameter på 6 cm og en rød trekant ABC med vinklerne:  ∠ A = 90°       

∠ B= 50°  ∠ C = 40° længde AB = 5 cm 
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