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ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vi begynte med dropin-verksteder på Åpen dag for tre år siden, for-
teller høgskolelektor Gro Ebbestad ved Institutt for estetiske fag. Vi 
inviterer blant annet praksisskolene til å delta. 

Da FORM dropper inn, er verkstedet fullt 
av elever fra utdanningsprogrammet De-
sign og håndverk ved Lier videregående 
skole. Elevene kjenner studentene fra 
praksisperioden tidligere i år. Det er spen-
nende å se dem igjen i nye omgivelser. Her 
får elevene innblikk i studielivet og hva 
de selv kan forvente seg hvis de velger en 
utdanning ved høgskolen. Dropin-verksted 
er ypperlig når det gjelder å rekruttere nye 
søkere, sier Ebbestad. Det virker ikke så 
skummelt å søke seg hit når man har hatt 
noen gode opplevelser på workshop i for-
kant. Smykkeverkstedet er nytt fra i år. 
Studentene fra faglærerutdanningen har 
ansvaret. 

Dropinverksted

Tomme expressokapsler bankes flate med 
hammer. De kan for eksempel dekoreres 
på ulike måter. Her benyttes motiver fra 
magasiner som klippes ut og limes på kap-
slene med Decoupagelim. Limet pensles 
både på under- og oversiden av motivet 
og gjerne med flere lag på oversiden. Det 
blir en blank overflate. En hårtørrer er nyt-
tig når det er viktig å få fart på tørkingen. 
Kapslene kan festes sammen med ulike 
typer tråd som ståltråd og lærremmer, og  
man kan bruke ringer som mellomledd. 
Kapslene kan brukes til annet enn smykker 
også. En av studentene har laget en lysekro-
ne i dette materialet, og på motevisningen 
så vi en hatt kreert av expesssokapsler!

Bildene viser elevarbeider av elever fra Utdanningsprgram Design og håndverk, Lier vgs.

  Tekst og foto: Kristin Aasgaard
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Expressokapsler og 
sykkelslanger 

Design- og håndverkselevene fra Lier vgs.
fikk prøve seg på design av smykker i 
gjenbruksmaterialet sykkelslanger. 

Høgskolelektor Gro Ebbestad forteller at 
hun går til sykkelbutikkene og spør om de 
kan samle slanger som ellers skal kasseres. 
Etter 14 dager får hun gjerne en søppelsekk 
full. Lapping etter punktering er blitt stadig 
vanskeligere for menigmann, og dermed 
åpner det seg muligheter for design av 
ulike gjenstander i dette materialet.

Gummien klippes i ønskelige lengder, 
bredder og former. Delene kan for ek-
sempel flettes og settes sammen på ulike 
måter og med forskjellige materialer, som 
bildene viser. Materialet kan også kombin-
eres med andre og brukes til utforming av 
nye bruksgjenstander. Det er bare å slippe 
fantasien løs.

Bildene viser smykker laget av elever fra Utdan-
ningsprgram Design og håndverk, Lier vgs.


