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Tak til min dejlige familie og 
vores kære tegne-venner 

Giraffen er verdens højeste dyr. Den er ca. 5 meter høj og vejer omkring 
1 ton. Hunnerne er lidt mindre end hannerne.  
Hver enkelt giraf har sit helt eget plet-mønster - ligesom vores 
fingeraftryk.  
Mønstrenes farver varierer fra underart til underart. Prøv at finde nogle 
forskellige fotos af giraffer på nettet, og snak om forskellene sammen 
med eleverne. 
 

 
Udover at være FruBilledkunst og blogge  
på min hjemmeside www.FruBilledkunst.dk,  
hedder jeg Tina Kejlberg og er lærer på en  
folkeskole. Jeg har linjefag i billedkunst og  
har undervist i faget i 20 år - og elsker det! 

Om FruBilledkunst 

Giraf 

Derudover er girafferne utrolig 
søde og charmerende med 
deres store øjne og de pudsige 
pelsbeklædte horn. De er et 
super motiv! 
 
 Og efter optegningen kommer 
hele legen med farverne. Jeg 
gav mine små tegne-venner frit 
valg mellem en naturalistisk og 
en koloristisk farveholdning.  
Senere prøvede vi også en 
blyants-udgave - og det blev 
også rigtig godt. 
 
God fornøjelse med arbejdet. 
Venlig hilsen 
FruBilledkunst  

Dette hæfte udgives i to ens udgaver med forskellige rettigheder 
– tjek din version på forsiden. 
 
En meget billig udgave til dig, der selv vil eje hæftet. Den kan 
du tage med dig, hvis du flytter skole. Du må gerne have hæftet 
både på din(e) computere og din tablet, og du må printe det til 
eget brug - og kopisiderne må naturligvis gerne kopieres til din 
egen undervisning. Men du må ikke lave fildeling eller udleveret 
kopier til dine kolleger og venner. 
 
Afdelingslicensen gælder for en afdeling på samme matrikel. 
D.v.s. hvis skolen har f.eks. tre afdelinger fordelt på tre matrikler, 
skal hver matrikel købe deres eget eksemplar. Filen må gerne 
ligge på skolens lærerdrev på et sted, hvor kun afdelings lærere 
kan downloadet den. Lærere på afdelingen må gerne downloade 
hæftet til både computere og egne tablets og beholde dem der, 
så længe de ansat på skolen. Det samme gælder printede 
udgave af hæftet. 
 
Da der ligger mange timers arbejde bag dette hæftes indhold, vil 
jeg bede dig om at respektere ovenstående. 
 
Venlig hilsen 
FruBilledkunst 
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Optegning Materialer
Giraf-billeder kan selvfølgelig laves i mange 
forskellige størrelser og med forskellige materialer.  
Til billederne i dette hæfte har vi brugt: 
 
- A4 karton 
 
- Blyant eller farveblyant til optegning 
 
- Farveblyanter - gerne Lyra Super Ferby (men 
man kan også bruge tusser, hvis man hellere vil) 
 
- Almindelige HB blyanter 
 
- Grafitstifter 
 
- PanPastel (man man kan også bruge almindelige 
pastelkridt) 
 
- Fixativ til at fixere pastelfarven (kan evt. erstattes 
af lidt hårspray). Man kan også vælge at laminere 
billederne i stedet. Det gør dem også mere 
holdbare. 
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Guidet tegning
1. Læg papiret på højkant. Tegn to lodrette streger.  
Der skal være ca. to fingres afstand mellem dem. 
2. Find midten og sæt en lille prik, så næseborene bliver omtrent samme 
størrelse.  
Tegn næseborene med en bue og en klat. 
3. Snuden skal have cirka samme højde som næse-stregerne.  
Mål afstanden med fingrene og afsæt et lille mærke. Tegn en bue fra 
næsebor til næsebor gennem mærket (giraffens snude).  
Tegn en bue over hvert øje. 
4. Øjnene: tegn øjnene som en oval. 
Tegn en lille cirkel inde i hvert øje -"lys-klatten". 
5. Farv øjnene. Tegn en bue under hver oval. Den skal bare være lige 
udenom øjet. Det øverste øjenlåg er faktisk lidt stort på en giraf. Det 
tegnes med en stor bue over ovalerne. Bagefter tegnes små buer, der 
forbinder øjenlåget med ovalen. De to buer danner det nederste af 
øjenlåget. 
6. Tegn endnu en bue over hvert øje = et færdigt øjenlåg. 
7. Selve øjeæblet er rundt. Lige under øjet ses formen tydeligt, da det 
kun er dækket af et tyndt lag hud. Tegn en bue i hver side. 
8. Ram ansigtet ind med en streg, der går fra midten af de nederste 
øjenbuer og slutter ved snuden.  
9. Tegn en bue over hvert øje. 
10. Over næsen tegnet en lille "sur-mund"bue. Det er pandebulen/hornet. 
Tegn en svagt buet streg i hver side som starten på horn. De skal have 
cirka samme længde som næse-stregerne. 
11. Giraffens horn er korte og pelsede. Start med at tegne midterbuen 
over pande-bulen. Afslut hvert horn med en lidt flad bue. 
12. Tegn en lille vandret streg ud fra hvert horns begyndelse. Tegn ørerne 
som to buer. 
13. Tegn en buet streg øverst i hvert øre for at vise ørets tykkelse.  
Tegn en bølget streg i hvert øre. 
14. Halsens tegnes med to linjer, som ikke behøver at være helt lige. 
Halsen kan tegnes til den side, hvor der er bedst plads på papiret. Den 
ene streg skal begynde for neden ved snuden, den anden begynder der, 
hvor øjebuen møder kindbuen. Tegn en linje lige over den øverste. Den 
er tegnet med gråt, fordi den skal tegnes ganske let.  
15. Tegn pels på hornene, i ørene og på hagen.  
Tegn lange øjenvipper og den strittende man/manke. 

16. Vær opmærksom på at giraffernes pletter tegnes som kantede figurere. 
Pletterne er større på halsen end i hovedet. Næsen og hornene har ingen 
pletter (hos nogle arter).   
Der findes 8 forskellige underarter af giraf-racen, og hver art har sit eget 
mønster og farve på skindet. 
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Giraf: farveblyant, baggrund: PanPastel

Giraf: grafit-stift 
baggrund: PanPastel HB blyant

HB blyant
Farveblyant  
(og digital ramme) 
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og sæt ord på hvad du gørJeg guider børnene gennem tegningen, men inden da har jeg 
introduceret "formalfabetet" - altså princippet om at enhvert motiv kan 
tegnes ved hjælp af de fem formfamilier: klatter, elastikformer, linjer, buer 
og vinkler.  
 
Hvis det er nyt for dig, vil jeg anbefale at du læser mine blogindlæg om at 
lære at tegne.  
 
Du finder dem på:  
 
!  http://www.frubilledkunst.dk/hvordan-laerer-man-at-tegne-del1 
 
!  http://www.frubilledkunst.dk/hvordan-laerer-man-at-tegne-del-2-
abstrakt-tegneleg 
 
!  http://www.frubilledkunst.dk/hvordan-laerer-man-at-tegne-del3-
overlapning 
 
!  http://www.frubilledkunst.dk/hvordan-laerer-man-at-tegne-del-4-den-
forste-fugl 

Jeg sætter ord på alt jeg gør og tegner for på tavlen/et stort ark papir.  
Hver sætning slutter jeg med "værsgo", for så ved børnene, at nu må de 
tegne.  
Når de er færdige med stregen, skal de lægge blyanten/farveblyanten  
- det gør det nemmere for læreren at fornemme, hvornår alle er færdige. 

Trin-for-trin vejledningen er lavet efter princippet om forenklede tegninger, 
hvor jeg har delt et kompliceret motiv op i de fem formelementer.  
Jeg laver et lille mellemrum mellem hver streg for at øge forståelsen for 
formerne. Disse mellemrum skal naturligvis ikke tegnes.  
Hvis du lader dine elever tegne direkte fra vejledningerne, så husk at gøre 
dem opmærksom på det. 

Mere om guidet tegning Vis eleverne hvad de skal gøre, 

Forenklede tegninger
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NÅR ELEVER MISTER EN GENNEMGANG 
 
Meget ofte mangler der en eller flere elever i timen, når man 
gennemgår en guidet tegning. Det kan være at de har fri, skal 
til speciallæge eller tandlæge, eller måske er de syge. 
 
HVAD gør man, når klassen næste gang skal arbejde videre 
med samme billede? 
 
Det bedste er selvfølgelig, hvis man har tid til endnu en 
omgang guidet tegning, men med 25-28 børn i klassen, er det 
meget ofte en umulighed.  
 
Jeg har haft stor glæde af at give disse børn en trin-for-trin 
version i en lidt større udgave, og lade dem arbejde den 
igennem selv - selvfølgelig afhængigt af børnenes alder og 
formåen. De vil mangle de ekstra iagttagelser og tips 
undervejs, men dem har man alligevel ikke meget tid til at give, 
hvis man skal videre for at hjælpe de andre i klassen.  
 
 
TIPS 
Hvis man gerne vil have sine vejledninger til at holde lidt 
længere, kan man laminere siderne, skære/klippe dem til A5 
formatet og samle dem til en lille bog. Hvis skolen ejer en 
spiral-binder kan man bruge den, ellers kan en ledningsstrip 
gennem nogle huller også gøre det. 
 
Har man samlet bogen, så har man også mulighed for at hive 
den frem som ekstra-arbejde til de hurtige. Det er min erfaring, 
at børnene godt kan lide at gentage et motiv de har haft 
succes med. 
 

KOPISIDER
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Læg papiret på højkant. Tegn to lodrette streger.  
Der skal være ca. to fingres afstand mellem dem.
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2 3
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Find midten og sæt en lille prik, så næseborene bliver omtrent 
samme størrelse.  
Tegn næseborene med en bue og en klat.

Snuden skal have cirka samme højde som næse-stregerne.  
Mål afstanden med fingrene og afsæt et lille mærke.  
Tegn en bue fra næsebor til næsebor gennem mærket 
(giraffens snude).  
Tegn en bue over hvert øje.
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Tegn øjnene som en oval. 
Tegn en lille cirkel inde i hvert øje -"lys-klatten".

Farv øjnene.  
Tegn en bue under hver oval. Den skal bare være lige udenom øjet.  
Det øverste øjenlåg tegnes med en stor bue over ovalerne.  
Bagefter tegnes små buer, der forbinder øjenlåget med ovalen.
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Tegn endnu en bue over hvert øje = færdigt øjenlåg. Tegn en bue i hver side under øjet.
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Ram ansigtet ind med en streg, der går fra midten af de nederste 
øjenbuer og slutter ved snuden. 

Tegn en bue over hvert øje.
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Over næsen tegnet en lille "sur-mund"bue.  
Det er pandebulen/hornet.  
Tegn en svagt buet streg i hver side som starten på horn.  
De skal have cirka samme længde som næse-stregerne.

Giraffens horn er korte og pelsede.  
Start med at tegne midterbuen over pande-bulen.  
Afslut hvert horn med en lidt flad bue.
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Tegn en lille vandret streg ud fra hvert horns begyndelse. 
Tegn ørerne som to buer.

Tegn en buet streg øverst i hvert øre for at vise ørets tykkelse.  
Tegn en bølget streg i hvert øre. Den skal have tre buer. 
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Tegn en linje lige over den øverste. 
Den er tegnet med gråt,  
fordi den skal tegnes ganske let/lyst. Tegn pels på hornene, i ørene og på hagen.  

Tegn lange øjenvipper og den strittende man/manke.

Halsens tegnes 
med to linjer, som 
ikke behøver at 
være helt lige.  
 
Halsen kan tegnes til 
den side, hvor der er 
bedst plads på papiret. 
 
Den ene streg skal begynde for 
neden ved snuden, den anden 
begynder der, hvor øjebuen 
møder kindbuen.  
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Tegn pletterne på halsen 
som kantede former.  
 
Tegn mindre pletter på 
kinderne. 

An
dre 

insp
irer

end
e h

æft
er a

f F
ruB

ille
dku

nst



16 

© FruBilledkunst: "Se giraffen"

Tegn pletterne på halsen 
som kantede former.  
 
Tegn mindre pletter på 
kinderne. 

An
dre 

insp
irer

end
e h

æft
er a

f F
ruB

ille
dku

nst



Dette hæfte klæder dig godt på til din 
undervisning eller dit eget maleprojekt.  
Her er trin-for-trin vejledning og tips og råd 
til at male giraffer og idéer til forskellige 
farveholdninger.  
Der er et lille galleri af børne- og voksen-
billeder fra emnet.  
Til sidst er der en kopidel - lige til at bruge i 
din undervisning 


