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

Teknikhörnan presenteras av:

NR 2 2021

Tussilago  av garn

Tittutnalle

Bilbana

Du behöver: 

l Pappersmugg

l 3 st sugrör med böjfunktion

l Tejp och sax

l Penna och färgade papper

Gör så här: 
Gör ett hål i botten samt på var 
sida av muggen. Trä in ett sugrör 
genom hålen och samla dem i 
muggen. Tejpa ihop sugrören. 
Rita upp och klipp ut ett huvud 
och tejpa på de tre sugrören. 
Klipp av ändarna på de två sug-
rören som sticker ut på kanten av 
muggen till lämpligt långa armar. 
Gör händer och tejpa fast på 
dem. Pynta mugg och figur efter 
eget tycke och smak. 
När du styr upp det mellersta 
sugröret kommer nallen upp 
och när du drar åker den ner i 
muggen.

När du snurrar på 
plasten runt din 
teckning ser det ut 
som att bilen åker 
runt på vägen.

Du behöver: 
l Ritpapper
l Genomskinligt 
ark, OH-papper
l Tejp, sax, penna 
och kritor

Gör fina tussilago  
inför våren. 

Du behöver: 

l Garn, gult och grönt

l Gaffel 

l Piprensare eller ståltråd 

l Avbitartång och sax

Gör så här: 
Lägg piprensaren längs med 
kanten av gaffeln och vira gult 
garn tvärs över. Vrid sedan 
ihop piprensaren för att fästa 
ihop garnet. 
Ta det gröna garnet och för 
det runt bunten med gult garn. 
Enklast att göra det är att dra 
garnet genom springan på 
gaffeln. Knyt ihop och dra åt.
Ta av från gaffeln och vira 
grönt garn runt nederdelen 
och ner en bit på skaftet. 
Klipp upp öglorna och frisera.

En liten 
nalle som 
tittar fram 
ur en 
mugg. 

Gör så här: 
Ta ritpapperet och rulla till en tub och tejpa ihop. 
Rita dit en väg som slingrar sig runt. Måla och pynta 
landskapet. Klipp en remsa av det genomskinliga 
arket, cirka 5 centimeter bred. 
Rita en liten bil. 
Rulla ihop det genomskinliga arket med bilen och 
tejpa ihop så att det går lätt att trä över banan på 
ritpapperet. För nu den genomskinliga remsan så att 
det ser ut som att bilen åker på banan. 
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