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 STUDIEPLAN  
 Tredreiekurs Enebakk Husflidslag Dreiegruppa Høst 2011  
  

Dato: 21. 22. og  
23. oktober 2011 

  NAVN PÅ 
KURSET: 

KURS I TREDREIING FOR HELT NYBEGYNNERE  

    
Målgruppe 
Hvem er opplæringen 
beregnet for, er det 
krav til forkunnskaper? 

   
Kurset er beregnet for nybegynnere, og litt øvede. 
 
Kurset er utarbeidet med det for øye å kunne gi deltakerne innføring i tredreiing fra grunnen av. 
Siden kurset starter fra grunnen av, er det ingen spesifikke krav til forkunnskaper 

    

    

 
Mål  
Hva er målet med 
opplæringen, hvilken 
kunnskap / ferdighet 
skal deltakerne tilegne 
seg? 

   
Mål: 
- Opplæringen tar sikte på gi en innføring i tredreiing generelt, i kunnskap om verktøy, 
verktøybruk og sikkerhet som er nødvendig  for å kunne arbeide ved en dreiebenk for tre på en 
god måte.  Vi vil spesielt arbeide med innføring i skjæredreiing. 
 

. Videre skal kurset gi deltakerne en innføring i og forståelse av faget tredreiing, slik at 
deltakerne i fortsettelsen kan arbeide sikrere, og med bedre resultat og større glede av 
trearbeide som hobby. 
 

- Et viktig mål er også å forebygge / unngå unødige skader, ved hele tiden arbeide med / og fokusere på å ta   
  ut en maksimal grad av sikkerhet, fundert på innsikt i faget.  

    

    

 Metode 
for innlæring kan være:  
forelesinger, praktiske 
øvinger, gruppearbeid, 
handlingsbasert 
innlæring osv.  
 
Ofte vil et kurs bestå 
av en kombinasjon av 
flere arbeidsformer. 

   
Metode: 

Fellesundervisning generelt om de temaene kurset skal ta opp, og praktiske øvelser med felles 
og individuell veiledning. 
 
Undervisningen vil bli ledet av instruktørene Jan Tore Solberg og Ulf Andersen. 
 
Vi vil også supplere med visning av enkeltelementer ifra instruksjonsvideoen 
"¨TRESVARVNING" - Tredreiermester Kurt Johansons dreievideo. 

    

    

  
 Innhold  
 Hva er innholdet 

på kurset, hvilke 
teknikker / 
øvelser skal 
deltakerne 
gjennom, hvilke 
produkter skal 
de lage, hvilket 
repertoar skal de 
gjennom? 

  
  

   
Innhold: 

Kurset vil starte med en kort innføring i dreiefagets historie, og gjennomgang av dreiemaskinens 
virkemåte og utstyr. 
Noe av denne undervisning vil bli supplert av Kurt Johansons dreievideo samt en 
grunnleggende demo av forskjellen på skrapedreiing / skjæredreiing. 
En viktig del av kursets innhold vil gå på å få kursdeltakeren til å øve inn riktig verktøyføring for 
å få dreiejernet til å skjære og foreta rene kutt. Produktene som er valgt, er bestemt på 
bakgrunn av denne målsetting. 
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 Fortsettelse 
 Innhold: 

 
 
Teoretisk del kombinert med praktisk visning: 
- Verneutstyr og sikkerhet på verkstedet. (Deltakerne vil bli oppfordret til å benytte  
   vernebriller.) Vi anbefaler deltakerne om å ta med personlig verneutstyr støvmaske,  
   vernebriller eller ansiktsskjerm for de som har slikt utstyr fra før. Vi har ansiktsskjerm til utlån   
   for de som ikke har. 
 
- Vi vil hver dag starte med å repetere temaet sikkerhet på dreieverkstedet. 
 
- Gjennomgang av dreiebenkens virkemåte generelt, og kort om forskjellig         
  utstyr benyttet i tredreiing, og noe om fagterminologi knyttet til tredreiing generelt. 
 
-  Litt om sliping og bryning av dreiejern, og behovet for skarpt verktøy for å oppnå et godt  
    resultat 
 
-  Instruktøren vil under kurset gjentatte ganger repetere og demonstrere hvorfor skjæredreiing  
    gir en glattere overflate, og hvordan vi bruker verktøyet for å få det til. 
    Et viktig mål er å få et produkt med en glatt og pen overflate med minst mulig pussing   
    etter endt dreiing.              
     Vi vil i denne sammenheng komme litt inn på overflatebehandling, og riktig bruk av        
     slipepapir og polering frem til et ferdig produkt. 
 
-   I de sammenhenger det faller naturlig, vil vi også søke å gi noe innføring i treanatomi  
     og  fiberretning  som er viktig å forstå ved dreiing av ”langved” mellom senter.                                                                               
     Instruktøren vil også søke å få med litt om egenskapene til de mest alminnelige norske    
    treslagene. 
 
-     Avslutningsvis  vil vi undervise litt om dreiing i tverrved på fri ende, eks boller skåler  
      dersom det blir tid.  
      Det kan eventuelt bli nødvendig å ta ut noen av de planlagte produkter tidligere i kurset 
     om det skulle bli knapt med tid, og elevene ønsker det, for å rydde plass slik at alle får  
      prøve å dreie en skål / bolle til slutt på kurset. 
      Det kan også bli aktuelt under siste halvdel av kurset å komme inn på dreiing i endeved på 
      fri ende. 

 

  
Praktisk del: 

 
-   Dreiing mellom senter, mest om bruk av verktøyene, skrubb, langslipt bolleskulp,  
     formskulp, meisel, stikkjern. Samt måleverktøyene: krumpasser, tolk og skyvelære. 
 
  -  Målsetting er å få dreiejernet til å skjære spon på  det vi dreier,  
 
  -  Det vesentligste av kurset vil bli avsatt til å innøve en sikker lett og god   
      verktøyføring, og å lære å bruke hele kroppen i bevegelsene ved dreiebenken. 
 
-   Dreiing etter mål  med bruk av stikkpasser og krumpasser eller tolk. 
 
- Avslutningsvis dersom det blir tid, eller ønskes prioritert av elevene, vil vi gjøre et forsøk på å utnytte det vi  
        har lært om skjæredreiing mellom senter i langved, overført til dreiing av tverrved på fri ende.  

         Vi skal da dreie en enkel skål i åpen form i tverrved, vi vil her bruke bolleskulpen som dreieverktøy. 
         Det kan også under dette punkt bli aktuelt å komme inn på emnet: Dreiing i endeved med krok eller ring for  
         de litt viderekomne, dette vil avhenge av om det ønskes, og er tilstrekkelig med tid innenfor den  
         tidsrammen vi har til disposisjon. 
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Produkter: 

Det er planlagt å lage de fleste av disse produkter, produktene og rekkefølgen er: 
  

- Sopp med barkkant dreid i rått virke 
- Minkepinner 
- Krumkakespiss. 
- Syl / Filskaft /  - valgfritt 
- Dreiejernskaft / skaft på ostehøvel eller kakespade valgfritt 
- Snurrebass / Nøkkelring / Korketrekker - valgfritt 
- Liten skål i åpen form laget i tverrved 
- Eggeglass dreid i endeved. 

 
 

    

    

  
 Litteratur / 

materiell 
 Er det aktuell 

litteratur eller 
annet materiell 
deltakerne skal 
bruke? 

   
Deltakerne må notere de elementer de selv føler kan være nyttig å ha notater om, og trenger 
derfor å ha med papir og blyant.   
 
Det vil bli delt ut noen arbeidstegninger utarbeidet av kurslærer.  
 
Alt teknisk utstyr og emner fremskaffes av kurslærer, men den enkelte må selv medbringe 
personlig verneutstyr slik som støvmaske og hørselsvern om man har spesielle behov for slikt 
utstyr. 
  
Ansiktsskjerm er tilgjengelig i kurslokalet for samtlige elever, og anbefales brukt. 
 
Elever under 18 år pålegges å benytte ansiktsskjerm 
 

    

    

 Varighet/ 
 Dato/  
 Klokkestett 

  Antall timer   
Fredag  21/10 - 2011 kl 18.00 – 21.00 
Lørdag  22/11 - 2011 kl  9.00  -  18.00 
Søndag 23/11 - 2011  kl 10.00 – 17.00 

 
NB!!.  Møt presis; vi starter når klokka slår, det er  
          mye vi skal rekke å komme igjennom, og vi  
          har ingen tid å miste.. 

 

Varighet totalt :3 timer + 9timer + 7 timer = 19 timer 

 

  

 

Vel møtt til kurs, vi gleder oss ! 
 
Hilsen 
 
Jan Tore Solberg  
 
 
 
 
 

Studieplanen er utarbeidet av: Kurslærer Jan Tore Solberg. 


