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 Ladda hem tidigare teknikhörnor och läs mer: webben7.se/hörnan

Mer info

En söt snögubbe eller tomte med 
lysande näsa. Kan hängas eller 
användas som  
kylskåpsmagnet. 

Du behöver 
  LED-värmeljus

  Tubstickat eller  
annat tyg till mössa

  Eventuellt ögon och annat 
material till utsmyckning

  Sax

  Limpistol med lim

Gör så här
Limma fast mössan på 
LED-ljuset, se till att ström-
brytaren kan nås.

Smycka med ögon, band,  
mun med mera. 

Fäst eventuellt en tråd för 
upphängning eller en magnet 
på baksidan om du vill ha din 
snögubbe på kylskåpet. 

Vill du kan du göra en kropp 
av till exempel kork eller annat 
material. 

Skicka  
in bilder  
på din  
 FR Ö- 

    automat
Skicka bilderna till tavling@7an.se så har  
du chans att vinna en hink talgbollar.

Du behöver 
  Tomt mjölkpaket  

eller liknande
  Piprensare  
i olika färger

  Sugrör
  Träkula eller flirtkula

  Träpinne som passar  
i kulan

  Ståltråd ca 30 cm lång
  Tubstickat i tomtefärger  

  Papper att klä kartongen

Verktyg  
  Såg att såga av träpinnen

  Avbitartång
  Rundtång

  Sax
  Limpistol med lim

  Syl
  Linjal

Gör så här
Börja med att mäta ut och kapa 
mjölkpaketet på mitten, höjdledes.  

Mät cirka 5 cm upp på mjölkpa-
ketet och gör hål i två sidor, mitt 
emot varandra, där ståltråden, 
kammen, ska sitta.

Böj ståltråden på mitten så att det 
ser ut som på bilden.  

Gör hål i nedre delen av ett sugrör 
och trä fast på ståltråden, se bild.

Sätt fast ståltråden i mjölkpaketet. 
Sätt en liten pärla på var sida om 
mjölkpaketet för att fästa ståltrå-
den. Böj ståltråden på ena sidan 
en gång och den andra sidan till 
en vev. Limma fast pärlan med 
smältlim. Se till att du kan röra 
vevstaken.  

Sätt fast träpinnen i träkulan  
och tälj den så att den passar  
i sugröret. Sätt fast huvudet  
i sugröret. Prova under  
arbetet så att det fungerar.  

Klipp till tubstickat till tröja  
och sätt över på tomten. Fäst  
tubstickat med hjälp av en  
piprensare. Lämna en bit  
tubtickat så att du kan vika  
över piprensarna som krage. 

Fyll tomten med lite fiberfill  
i magen och smycka med  
mössa, ansikte med mera.  

Se även video på 
webben7.se/komtek

 
En fröautomat för fåglarna att hänga 
ut på gården, tillverkad av mest 
saker från återvinningsmatreal. 

Du behöver 
  Petflaska

  Plastlock                                         

  Ståltråd/snöre cirka 50 cm 

  Sax

  Fiberpenna

Gör så här 
Rita av flaskans öppning på 
plastlocket och klipp ut. 

Klipp ut hål i petflaskans hals.  

Tryck på plastlocket där flas-
kans kork har suttit och skruva 
fast korken.

Fäst ståltråd/snöre för upp-
hängning.
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