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Teknikhörnan presenteras av:

 Få mer instruktioner, ladda hem tidigare teknikhörnor och läs mer: webben7.se/hörnan

Den 10 december är en särskild 
dag. Vem firar vi då?

Skicka svaret på frågan 
till tavling@7an.se så har du 
chans att vinna boken ”Så funkar det”.  
Vinnarna presenteras  
på webben7.se/hörnan

Gör så här
Börja med lådan. Förstärk kartongen  
så att den blir stadig.

Rita upp och klipp ut två cirklar i frigoliten. 
En ska vara lite mindre och gärna lite oval. 
Mät upp och borra hål för pinnen som ska 
vara kamaxel.

Fäst den ovala rundeln på pinnen/kam- 
axeln och styr in i lådan. Gör en snögubbe 
med flirtkulor. Sätt fast snögubben på den 
andra pinnen.

Gör hål i lådan uppifrån, där snögubben  
ska sitta. Limma fast sugröret över hålet 
så att pinnen lätt kan snurra i sugröret. 
Stoppa ner pinnen i sugröret och fäst den 
större rundeln på pinnen.

Passa in kamaxeln med den ovala rundeln 
så att den större rundeln ligger emot. 
Fäst några bitar frigolit eller depron på 
kamaxeln så att den inte glider sidledes.

Gör en vev. 
Smycka din snögubbe.

Gör en snö-
gubbe som 
rör sig med 
hjälp av en 
kamaxel. 

Du behöver 

n Låda av kartong  
eller en godislåda 

n Träpinnar

n Tunn frigolit  
eller depron

n Sugrör

n Flirtkulor

n Ögon, tyg m.m.  
till utsmyckning

n Limpistol

Du behöver 

n Kartong  

n 2 smalare sugrör  
och 1 grövre sugrör 

n Pappersark 

n Material till  
utsmyckning  

t.ex. ögon m.m. 

n Limpistol

Gör så här
Välj en lite tjockare  
kartong till botten  
och klipp en  
kartong lika  
bred som underdelen. 

Klipp två skåror i underkanten  
och biga en linje tvärs över för  
att lättare kunna vika papperet.  

Limma fast kartongen  
på kartongen.  

Klipp det smalare sugröret  
cirka 2 cm från böjen.  

Gör en sjöjungfru och fäst högst 
upp på det smalare sugröret. 
Gör en skåra i det andra smala 
sugröret cirka  
1 centimeter ner. 

Skjut ihop de båda sugrören  
och klipp dem till önskad längd.  

Klipp korta bitar av det grövre 
sugröret och fäst på baksidan  

av kartongen, se bild.  

Trä in det smalare sugröret. 

Nu kan du röra på  
sjöjungfrun.
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