
  

Codebug – en kodebille, du kan programmere 
 
Sy et filt-væsen med rulletekst     
 
Wearable Tech = ”Teknik, du kan have på dig” er egentlig ikke nyt. 
Tænk bare på armbåndsuret. Som nu er ved at være gammeldags 
og erstattes af vores smartphones.  
Vi vil opleve mere og mere, hvordan ting eller tøj, som vi tager på, 
KAN noget. Vise noget, opsamle data, gøre noget for vores 
velbefindende. Eller bare vække opmærksomhed. 
Skriv her nogle ideer til dimser, som du forestiller dig kan gøre 
vores tøj ”intelligent”: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________        
Se nogle flere eksempler her  
https://www.flickr.com/photos/8786051@N03/8748142227/in/ph
otostream/lightbox/ 
 
Materialer: 
Filt 
Sytråd 
Nål 
Saks 
Brochenål 
1 stk Codebug med USB-kabel 
Batteri CR2032 
En computer med netadgang 
 
 



  

 
Vær kreativ 
Nu skal du sy og programmere et filtvæsen, som kan vise en rulletekst, som du selv bestemmer.  
På linket herunder kan du printe tre forskellige skabeloner ud. En ugle, et græskar eller et spøgelse. 
I stedet for at sy noget nyt, KAN du også sy Codebug ind i noget, som du allerede har. En taske, en pung, en hat, 
en bamse….. du skal bare sørge for, at hullet til rulleteksten måler 1,7 gange 1,7 cm.  
Eller du kan med en 
brochenål blot sætte den på 
tøjet.  
Gå til computeren og gå ud 
på linket herunder. Dér finder 
du skabeloner og vejledning 
til, hvordan du syr dit 
filtvæsen sammen. 
(når du er færdig med at 
klippe og sy, så kom tilbage 
hertil – hvor der er en dansk 
kodevejledning) 
http://www.codebug.org.uk/l
earn/activity/63/codebug-
critter-costumes/ 
 
Sådan koder du Codebug 
Nu skal du have Codebug programmeret, så den viser den tekst, du vil have. Desværre kender den endnu ikke 
æ ø og å, så dem kan du ikke bruge i din rulletekst. 
Her programmerer du (Du skal oprette dig som bruger, hvis du skal kunne gemme dit projekt) 
http://www.codebug.org.uk/create/codebug/new/ 
Du kan vælge mange sprog, også dansk. Der er en del kludder i den danske oversættelse. 
Start evt med at se denne video om, hvordan du programmerer Codebug 
https://www.youtube.com/watch?v=Si-j4i4Cpr4 
 
Du kan dele dine programmer med andre, og du kan bruge og remixe andres projekter.  
 



  

 
Sådan kan din kode se ud (på engelsk): 

 
 
Når du skal programmere Codebug, altså bestemme, hvad der skal “køre” i displayet, skal du lave en Sprite.  
Du skal kun bruge ”Start” – den lilla blok (åbn det blå tandhjul” og smid de andre funktioner i papirkurven nede 
til højre) 
Klik så på Sprite og  
træk ”scroll sprite” ind 
træk derefter ”get string sprite” ind (som hænger sammen med ”Hello World”) 
 
Teksten ”Hello World” kan du ændre som du vil – næsten -  for du kan ikke bruge æ ø og å.  
 
Tryk så play på Codebug´en til venstre og leg med din tekst, indtil du er klar til at downloade den til den rigtige 
Codebug. 
 
Sådan får du dit ”lysshow” over på Codebug 
Sæt USB-stikket i computeren – ikke i Codebug endnu. 
 
Tryk  på  ”Download” – og som der står på pop-up-vinduet, skal du holde A-knappen inde, mens du slutter 
kablet til Codebug. Slip bare A-knappen igen, når der er lys i displayet på Codebug.  
Du skal nu gemme det program du har lavet på Codebug – det gør du ved at finde den i ”Denne computer” 
eller hvad det nu hedder på din computer.  



  

Det bliver også vist på denne video https://www.youtube.com/watch?v=Si-j4i4Cpr4 
 
Før du sætter Codebug i dit filtvæsen, dit tøj  eller i en bamse eller på en taske, eller….skal du sætte et batteri i 
holderen bagpå.  
 
Andre variationer: 
Hvis du ikke vil skrive en tekst, så kan du smide de andre sprites i papirkurven og finde en loop-funktion og en 
”build sprite” – her er der lavet et bankende hjerte.  
Du kan se koden til din Codebug her: 
http://www.codebug.org.uk/explore/codebug/538/beating-heart-animation-love/ 

  
 
Hvis du vil sætte codebug på dit tøj eller en taske som en broche, skal du 
bruge en brochenål i metal. 

For at sætte den godt fast på 
batteriholderen, så skal den loddes.  
Hvis du er på en skole, finder I sikkert en 
loddekolbe og loddetin i fysiklokalet.  


