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Teknikhörnan presenteras av:

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

Gör så här
Tillverka fina små julstrumpor eller 
något annat att hänga i julgranen  
eller granris. Ett bra sätt att använ-
da återvinningsmaterial.

Rita upp formen på en bit tyg. Pynta 
med bitar av fleece eller liknande. 
Tips: använd ett pepparkaksmått 
som mall eller kalkera av figurerna 
här intill. Limma fast pyntet och en 
ögla av tråd till upphängning.

Gör så här
Börja med att måla 
alla glasspinnar i 
önskad färg. Limma 
ihop tre stycken 
som botten. Limma 
två ramar av tre 
glasspinnar var.
Limma till sist 
ramarna på botten-
plattan så att de 
sticker ner en bit 
som fötter. Pynta 
efter behag.

Du behöver 

n Olika tyg, till exem-
pel gamla jeans, t-shirt, 
filt, fleece med mera. 

n Snöre för upp- 
hängning. 

n Lim och mallar.

Du behöver 

n Glasspinnar. 

n Färg. 

n Limpistol.  

n Avbitartång eller sekatör. 

n Material till pynt.

Du behöver 

n 9 st glasspinnar. 

n Färg, limpistol. 

n Band och annat till utsmyckning.

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

Gör så här
Börja med att måla alla 
glasspinnar i önskad färg.
Kapa av glasspinnarna 
i den längd du önskar 
genom att knipsa med en 
tång eller sekatör. Det går 
också bra att såga med en 
fintandad såg.

Lägg upp glasspinnarna 
som dörren ska se ut, med 
baksidan uppåt. Limma fast 
två tvärslåar. Vänd dörren 
med framsidan uppåt och 
limma fast två stag till.

Pynta dörren efter behag.  
Vi gjorde gångjärn av 
läderspill och en krans av 
piprensare. Stegen är  
gjord av runda pinnar, 
grillspett i trä.

Gör den populära Nisse- 
dörren själv. Fäst på en 
golvlist eller direkt på väggen 
med häftmassa. Kom ihåg att 
fråga dina föräldrar först, så 
att det är okej att fästa dörren 
på väggen.
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