
 

LEG PÅ STREG – Vejledning til opstregninger 
 

Anbefalinger ved opstregning og vedligeholdelse 
 

� Vi anbefaler, at man minimum er 3-4 personer til at strege op 

� Opstregningerne kan streges op på cirka tre timer og kræver ca. 20 fyldte spraydåser 

� Opstregningerne skal ikke ligge ved siden af områder med sand eller grus, da det vil fungere som 

sandpapir, og opstregningerne vil hurtigt blive slidt væk 

� Brug primært lyse og selvlysende farver til opstregningerne, da det lettere vil kunne ses på en mørk 

baggrund 

� Opstregningerne skal laves i tørt vejr i minimum 7 graders varme og ikke laves i områder, hvor der står 

vand. Dette er for at sikre, at opstregningerne holder i længst mulig tid 

� Opstregningerne tørrer hurtigt og kan tages i brug med det samme 

� Da der anvendes spraydåser kan elever under 18 år ikke deltage i selve opstregningerne, og vi 

anbefaler, at dem, der laver opstregningerne, bruger maske og handsker. For ikke at udsætte elever for 

gasarter, så anbefaler vi, at opstregningen foregår uden elever i umiddelbar nærhed 

� Hvis I laver fejl i opstregningen, så kan I male et område hvidt, lade det tørre og dernæst opstrege med 

det korrekte tal eller bogstav i en anden farve 

� Når I er færdige med opstregningen, skal I vende spraydåsen på hovedet, og spraye så hoveddysen 

renses. Det gør, at spraydåsen kan anvendes igen 

� Opstregningerne vil på grund af slid og vejr selv forsvinde efter 2-6 måneder, afhængigt af underlaget. 

Hvis nogle af tallene og bogstaver bliver utydelige hurtigere, så kan I strege dem op igen og indkøbe et 

par spraydåser til dette formål 

� Spraydåser kan købes hos Ji Sport A/S. Erfaringerne med mærket Montana Gold har været gode, men 

andre kan sikkert også benyttes. Dåserne koster ca. kr. 600 for en 18 stk. pakke. 

� Skabeloner kan enten lånes gratis i regionens Center for Undervisningsmidler eller købes hos Ji Sport 

A/S. Skabelonerne kan købes i hård plast til ca. kr. 3.900 ekskl. moms + fragt. Der kan forekomme en 

del ventetid på lån af skabelonerne 

 

 

Bogstavbanen 

 

� Opstregningen består af 29 bogstaver med brug af skabelonerne 1-29. Efter opstregning af hvert 

bogstav fuldendes det enkelte bogstav således at der ikke er ”huller” i bogstaverne 

� Bogstavernes placering er vilkårlig med en afstand på ca. 2 meter imellem hvert bogstav, som spredes 

vilkårligt ud over et areal på min. 15x15 meter, helst et større areal 

� Bogstaverne skal vende samme vej 

� Sæt streg under de bogstaver, der kan skabes tvivl om: M, W, N og Z 

� 8 startfelter streges op 3 meter fra den side, hvor bogstaverne kan læses fra. Sørg for ca. 1 meter 

mellem hvert startfelt 

� Man kan med fordel lave bogstaverne 2-3 gange - dette vil øge bevægelsesniveauet og sprede eleverne 

mere ud på banen. Dog vil vi så anbefale at benytte et større areal end 15 x 15 meter 

� Vokalerne kan med fordel laves røde 

 

 

 

 

  



 

Figurbanen 
Denne opstregning kan anvendes i både dansk og matematik. 

 

� Areal: 15 x 15 meter (ikke mindre) 

� Ruderne 1-8 består af 12 hinkeruder hver, her bruges skabelon nr. 49 

� Cirklerne etableres med skabelon nr. 51, som skal bruges 4 gange for at lave en cirkel med en diameter 

på 200 cm. Den lille runde streg på skabelonen skal ikke anvendes 

� Trekanterne skal være 200 cm på hver langside, her bruges skabelon nr. 49 

� Der skal være 200 cm mellem rude 1 og 2, rude 3 og 4, rude 5 og 6 samt rude 7 og 8 

� Cirkler, trekanter og firkanter skal være ca. 200 cm fra ruderne 

� Vokalerne skal streges op med rødt. Tal og konsonanter streges op med vilkårlig farve. Alle tal og 

bogstaver laves i samme læseretning, Skabelonerne 1-29 og 30-39 benyttes 

 

Fremgangsmåde: 

1. Du kan med fordel markere hjørnerne med kridt, efter at du har opmålt 15 x 15 meter 

2. Start med at optegne cirklen i centrum af Figurbanen 

3. Tegn derefter ruderne, som danner rammen om opstregningen sammen med rudernes nummer 1-8 

4. Tegn dernæst figurerne 

5. Til sidst tegner du bogstaver og tal, som tegningen foreskriver, hvor vokalerne er med rødt og hvor 

konsonanter og tal har vilkårlige farver. Sæt streg under tallene 6 og 9 samt bogstaverne M, W, N og Z 

 

 

Taltavlen 

Denne opstregning er primært rettet imod aktiviteter i matematik. 

 

� Areal: 8,5 x 8,5 meter 

� Taltavlen består af 101 talfelter, med tallene 0-100 

� Hvert talfelt er et kvadratisk 84 x 84 cm felt og indeholder ét tal 

� Her anvendes skabelonerne 49, hvor et felt er lig 4 firkanter på skabelonen, som sammen skaber et 

kvadratisk felt på 84 x 84 cm 

� Tallene tegnes op med skabelonerne 30-39 

� Hver række af enerne, 10´erne, 20´erne osv. skal have samme farve, men samme farve må gerne gå 

igen på andre talrækker 

 

Fremgangsmåde 

1. Start med at strege felterne op med skabelon 49. Her bruger du kun rammen i skabelonen og derved 

undgår du at strege op inde i talfeltet 

2. Når der er streget nogle talfelter op, så kan du begynde at opstrege tal op og placere tallene i midten af 

talfeltet. Start med tallet 0 øverst i venstre hjørne 

3. Efter opstregning af hvert tal fuldendes det enkelte tal således at der ikke er ”huller” i tallet 

4. Første række består af tallene 0-9 (10 talfelter), næste række starter med 10 og går til 19 etc. 

5. Du kan med fordel starte med et tal og tegne op i alle de felter, hvor dette tal indgår 

6. Du skal være opmærksom på, at hver vandret række skal have samme farve, men at den samme farve 

gerne må optræde i andre rækker 

7. Når alle tal og talfelter er tegnet op, så vil alle tal med 0 stå i første lodrette række, og alle tal der 

slutter med 1 står i anden lodrette række etc. 

8. Tallet 100 vil stå alene i vandret række nummer 11 


