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Mini-elektronik og wearables 
i håndværk og design



Digital fabrikation i Håndværk & design 



Hvorfor wearbles i H/D? 
Makerspace-tanken bor godt i H/D - faget. 
Det er med til at udvide elevernes muligheder, således 

vi nu kan integrere elektronik og små minicomputere i 
designet. 
Du kan sætte små elektriske komponenter ind i både 

hårde og bløde materialer 
Det kræver i høj grad overvejelser omkring form og 

funktion, når elektronikken skal sættes ind i et design. 
Man kommer naturligt til at arbejde med innovative og 

iterative processer.
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I dag er tænkt som et fagligt loop, hvor vi lærer de 
grundlæggende teknikker ved at sy kredsløb i stof. 
Det vil sige at vil springer lidt hen over idéudvikling og 
designprocessen, omend man ikke kan lade være at 
arbejde iterativt, når vi arbejder med disse teknologier. 
Vi skal lave et lille monster eller en emoji med lys i 
øjnene. 

Første skridt på vejen



Minielektronik, e-tekstil og 
wearbles - et forsøg på en 
begrebsafklaring
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Wearbles er små elektriske devices indeholdende en 
microcontroller (minicomputer som fx. en micro:bit), som er 
inkorporeret i tekstiler fx. tøj. Det kan fx. være en 
aktivitetssensor eller søvntracker. 

Minielektronik er små elektriske kredsløb, som fx. kan sys i 
tøj. Fx. et lysende armbånd.

E-tekstil dækker bredt al brug af elektronik i tekstiler 
anvendt til beklædning og accessories. 



•Næste skridt kunne være, 
at eleverne selv udtænker 
deres design. 
•Det kunne også være, at 
de selv skal finde på en 
afbryder fx. en tryklås 
eller en hægte.
•Herefter kunne arbejdes 
med Microcontrollere som 
Circuit Playground, 
Gemma, Micro:bits, 
LilyTiny eller andre.  

 6

Næste skridt…



Hvilke dimser taler vi om? 
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LED dioder

batteriholder m. knapcellebatteri

tænd/sluk lås (afbryder)

Ledende tråd

og meget meget mere…

Hvilke dimser taler vi om? 



Øvelse: Lav et monster 
eller en emoji i filt 
med 1- 2 LEDs 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/light-up-plush#finishing-touches 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/light-up-plush#finishing-touches






Parallelt eller serielt? 
•LED sættes parallelt i små projekter med brug 
af 3V knapcellebatterier

• Afbrydere sættes serielt 
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En serieforbindelse er, når alle elementerne ligger i forlængelse 
af hinanden som perler på en snor, der går fra den ene side af 
batteriet til den anden. Det første element får mere strøm end de 
næste, hvilket som oftest i e-tekstil  projekter med 3V batterier 
betyder, at kun første LED vil lyse. 

En parallelforbindelse sætter vi elementerne op med to parallelle 
strømspor. Det fordeler modstand og strøm ligeligt i et kredsløb.





+
  -



•Test dit kredsløb undervejs (med 
ledninger med krokodillenæb)
•Fejlsøgning er til tider nødvendigt
•Flossede tråde og løse sting giver 
korsslutning 
•Sørg for passende afstand mellem 
tråde

Test dit kredsløb 



Sew electric: 
http://kortlink.dk/22qnw 

http://kortlink.dk/22qnw


Øvelse: monster eller emoji med lys i 
øjnene - se opgaverne på bordet 



Circuit PlayGround 

 17

• Mulighed for at afprøve og lave nogle enkle øvelser 

• Kræver en PC

• Gerne en smule erfaring med Micro:bitten, men intet krav





Lidt om arbejde med 
elektronik i de hårde 
materialer 

Lodning en mulighed - husk 
udsugning 

Krokodillenæb også en mulighed, 
særligt, når der skal en 
micro:controller kobles på.
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Gode links
microbitabsalon.dk 
https://www.kitronik.co.uk 
https://www.podconsultsbutik.dk 
http://whattowearable.com 
kodesmart.dk 
makeruniverset.dk (blog) 
https://www.adafruit.com 
https://www.sparkfun.com/lilypadsewkit 
HD Power: http://kortlink.dk/yvyh 
www.makerspaceonwheels.dk 
www.makeruniverset.dk 

Bøger
• Sæt Strøm til de kreative fag af 

Sophie Hovdekopf 
• Digibling af Sophie Hovdekopf 
• Sew Electric (http://

sewelectric.org)
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Tak for i dag 


