Kinesiska drakar

Röhsska museet har en Studio som
brukar fyllas med kreativa barn och
vuxna som skapar. Nu har vi satt ihop
ett material som enkelt kan användas
hemifrån! Uppgifterna tar avstamp
i museets samlingar och materialet
består av saker som oftast brukar
finnas hemma.
Välkommen att utforska Röhsska
museets Studio, fast hemifrån!
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Myten om den kinesiska draken har
funnits i tusentals år i Kina och sägs vara
ett vänligt väsen som är starkt förknippad
med vatten. I Röhsska museets utställning
Inspiration Östasien, finns många föremål
med motiv av kinesiska drakar, på allt från
drakrockar och skålar till väggpaneler och
vaser.

Drakrock. RKM 1643-1915

Drakflagga. RKM 1627-1915
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Det här behöver du:
Kvadratiska papper i valfri storlek (minst 7 st).
1. Lägg pappret med en markerad sida nedåt.
2-3. Vik pappret på mitten, den markerade sidan är nu uppåt.
4. Veckla ut pappret och vik ner de båda övre hörnen mot
		 mitten av pappret.
5. Vänd på pappret så att de markerade sidan är uppåt. 		
		 Pilen som bildats av de två nedvikta hörnen ska peka 		
		uppåt.
6. Vik ner pilen mot papperets nedre kant (mot din mage).
7. Vänd pappret upp och ned, pilen ska fortfarande peka
		 nedåt (mot din mage), den omarkerade sidan ska vara 		
		uppåt.
8. Vik upp de två övre hörnen mot papprets kant, de ska 		
		 bilda en triangel.
9. Vänd på pappret och vrid så att pilen pekar nedåt
		 (mot din mage).
10. Det har nu bildats en flik på den uppåtvända sidan.
		 Ta tag i fliken och lyft upp den och pressa ihop dess
		 båda sidor samtidigt. Avsluta först när flikens båda sidor
		möts.
11. Nu är det första drakfjället klart!
Upprepa punkterna 1-11 tills du har minst 7 drakfjäll, ju fler desto
längre drake.
12. Lägg ner två drakfjäll på ett bord bredvid varandra.		
		 Den stora trekanten ska peka åt vänster och de övriga 		
		 två åt höger.
13. Fäst drakfjällen i varandra genom att placera det högra
		 papperet mellan de två vingarna på det främre pappret.
14. Lås fast dem genom att vika över den översta vingen 		
		 över den underliggande kanten.
Upprepa punkt 11-13 tills du är nöjd med längden på din drake.
Om du vill kan du rita dit ögon eller andra detaljer på din drake.
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