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Til den, der skal bruge hæftet

Geometri er et fag, der beskæftiger sig med genstandes
facon. I dette hæfte er det hovedsageligt det at tegne
genstande, der arbejdes med.

Hæftet er lavet til den, der ikke har lært at lave tegnin-
ger af genstande. Det være sig skitse-tegninger herun-
der perspektiv tegninger, tegninger med bestemte mål
og tegninger i et bestemt målestokforhold.

For at kunne arbejde med dette hæfte skal man være
fortrolig med meter-systemet. Det kan man blive ved at
arbejde med hæftet: Tal og regning, Basis: De fire
regningsarter. Da der også skal arbejdes lidt med for-
mler om cirkler og trekanter vil det også være en fordel
at kunne bruge fomler. Det kan man have lært ved
arbejde med hæftet: Formler og ligninger, Basis.

Til en del af opgaverne skal man bruge nogle tegnered-
skaber:
Vinkelmåler, lineal og passer.

I dette hæfte vises med eksempler, hvorledes man op-
måler genstande man vil tegne og hvorledes man med
lineal, tegnetrekant, vinkelmåler og passer laver tegnin-
gerne. Efter eksemplerne  er der opgaver man skal løse.

Man behøver ikke løse alle opgaverne: Hvis man har
forstået eksemplerne og kan se, at man uden problemer
kan løse opgaverne, kan de springes over.

På side 28 er en facitliste. Der kan man se forslag til
løsninger.

Fra side 34 er samlet de begreber, regler og metoder,
som hæftet indøver. Siderne kan også bruges som en
indholdsfortegnelse til hæftet, fordi der ved hver regel
er en henvisning til, hvor i hæftet man kan læse mere.



Linier og vinkler 

Eksempel:
Du vil tegne et tag og du ved, at taget har en hæld-
ning på 20°. Du bruger en vinkelmåler:

Forklaring:
Linier, der mødes danner en vinkel med hinanden. 
Liniernes hældning i forhold til hinanden måles med
en vinkelmåler, der har en måleskala inddelt i 180
grader. Grader forkortes med tegnet: °

Der er to måleskalaer på vinkelmåleren. Den yderste
bruges til vinkler, hvor vinkelspidsen er til venstre
og den inderste når vinkelspidsen er til højre.

Er vinklen 90° kaldes den en ret vinkel. Er den mere
end 90° kaldes den en stump vinkel. Er den mindre
end 90° kaldes den en spids vinkel.

Vinkler, der er 90° vises sådan på en tegning: ü
Vinkler med et andet gradtal vises sådan: Êog
gradtallet skrives ved.

1 Mål vinklerne

4



2 Tegn liniestykker, der har længden:

� 15 mm 5 cm 5,4 cm 0,8 cm

3 Tegn vinkler, der er:

� 45° og med vinkelspidsen liggende til venstre for benene.
� 120° og med vinkelspidsen liggende til venstre for benene.
� 25° og med vinkelspidsen liggende til højre for benene.
� 105° og med vinkelspidsen liggende til højre for benene.

4 Tegningen her er en skitse af et tagspær.

� Tegn tagspærret sådan at 1 cm på tegningen passer med  
1 m i virkeligheden.

� Mål længden af den vandrette bjælke.

5 Skitsen her viser, hvordan du vil forme en køkkenhave.

� Lav en tegning af køkkenhaven, hvor 1 cm på tegningen
svarer til 100 cm i virkeligheden.

� Mål længden af den nederste side af stien.

Om linier og vinkler på side 34
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