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PYSSEL

MER INFORMATION 
Läs mer och ladda hem tidigare teknikhörnor: webben7.se/hörnan

Tova ett hjärta

Du behöver:  
l Glasburk 
l Strösocker 
l Vitlim  
l Pensel 

Vintrig ljuslykta
Gör så här: 
Börja med att diska burken och 
ta bort etiketterna. Lägg på lim 
högst upp på burken och stryk 
neråt så att det bildas ett mönster 
som att det är istappar som rinner 
ner på muggen. Ta ganska tjockt 
med lim. 

Häll lite strösocker i en kopp. 
Lägg ett papper som underlag 
där du jobbar så att du kan samla 
upp allt överblivet strösocker. Häll 
strösockret på limmet så att det 
fastnar. Låt torka. 

Vik papperet mot mitten för att 
fånga upp allt överblivet socker. 
Häll sockret i burken.

Pynta med snöre och annat som 
du tycker blir fint.

Du behöver:  
l Ull i önskad färg

l Tovningsnål, finns  
att köpa i hobbyaffärer

l Tovningsunderlag, en 
vanlig tvättsvamp går bra

l Eventuellt en  
pepparkaksform som mall

l Pynt om du vill

Tova ull kan man göra på olika vis. Med 
såpvatten eller torrtova. Detta tips visar hur 
du torrtovar ett hjärta. Med denna teknik kan 
du tova olika figurer och former. Den speciella 
tovningsnålen har små ”hullingar” som fångar 
fibrerna i ullen. När du för nålen genom ullen 
dras några fibrer med genom ullen och tovar 
sig med resten av ullen. Genom att upprepa 
detta flera gånger får du en ull som tovat ihop 
sig och blivit stabil.

Gör en ljuslykta av en gammal 
glasburk och gör den lite vintrig 
med låtsassnö.  

Gör så här:  
Dra ut en bit ull som du tror ska 
räcka. Tar man en för stor bit blir 
det svårt att tova. Du kan alltid 
lägga till ull om det skulle behövas. 

Kom ihåg att aldrig klippa i ullen. Då 
förstörs tovningseffekten. Dra ut bitar.

Om du använder en mall så lägg 
den på tvättsvampen och lägg ull 
inuti. Ta tovningsnålen och för den 
upp och ner, genom all ull och ner i 
svampen. Flytta nålen så att du tovar 
på olika ställen. Var försiktig för nålen 
är mycket vass. 

Ta bort mallen efter ett tag. Lyft 
ullen och vänd på den så att den inte 
fastnar i svampen. Fortsätt tova och 
forma ullen så att du blir nöjd. 

Pynta eventuellt genom att sy fast 
en pärla. 
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Gör så här:  
Rita upp en snögubbe på papperet. 
Använd mallen eller rita själv. Rita 
upp 4 remsor som är cirka 2 cm 
breda och lite längre än bredden  
på din snögubbe. 
Klipp ut allt. 

Vik in en bit på varje remsa. Limma 
fast remsorna enligt bilden. Avsluta 
med den remsa som går rakt ner på 
snögubben. Pynta din snögubbe. 

3D-snö- 
gubbe

Tillverka en snögubbe 
i papper som blir lite 
tredimensionell. 

Du behöver:  
l Papper A4 

l Sax  
l Lim  

l Paljetter,  
tyg med  

mera som  
pynt 
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