
Teknikhörnan presenteras av:

K
lip

p 
g

är
na

 u
t o

ch
 s

p
ar

a!

PYSSEL

MER INFORMATION 
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PYSSEL

Ett litet bi

Du behöver:  
l Papper vitt, svart och gult. 
l Pompom till huvud 
l Piprensare 
l Ögon 
l Penna, lim och sax

Gör så här:  
Markera och klipp en svart och en 
gul remsa cirka 1,5 cm bred och 
hela A4 i längd, 30 cm. Limma ihop 
i kanten. Vik den svarta remsan 
över den gula vinkelrätt. Vik den 
gula över den svarta och fortsätt 
så hela remsan ut. Det blir som ett 
dragspel. Fäst den sista vikningen 
med lite lim och klipp av överflödig 
remsa. 

Klipp en triangel av svart, gadden. 
Limma fast gadden längst ner på 
biet. Limma fast pompom som 
huvud. Limma fast ögonen och gör 
spröt av piprensare och limma fast. 

Rita upp och klipp ut vingar i vitt 
papper eller någon annan färg. 
Limma fast vingarna på baksidan 
av biet. Sätt eventuellt en tråd på 
baksidan och häng upp ditt bi. 

Du behöver:  
l Metalltråd/najtråd 
l En liten tång med avbitarfunktion 
l Ett gummiband 
l Färgglatt papper 
l Sax och tejp

Gör så här:  
Börja med att klippa najtråden i två 
bitar. Den ena ska vara ca 30 cm 
lång och den andra ca 15 cm.

Först tar vi den kortare biten najtråd 
och ger den en liten ”ögla” på mit-
ten. Det är lättast att göra om man 
lindar den runt något. Till exempel 
en rund penna.

Sen tar vi den långa biten najtråd 
och gör en ögla på mitten på den 
med.

Sen ska vi vika ”benen” som sticker 
ut från varsin sida om öglan så att 
de ligger längs med varandra. Efter 
ca 5 cm viker vi benen som ett L 
mot varandra. 

Nu ska vi låsa fast benen i varandra 
och göra en liten krok som vi kan 

sätta gummibandet på. Det gör 
vi genom att linda runt naj- 
tråden. Vi ”knyter” den.

Nu är det dags att klippa ut 
4 vingar som vi sätter fast på 

vår fjäril med hjälp av lite tejp. 

Trä gummibandet genom öglan 
på den korta biten najtråd, sedan 
genom öglan på den långa biten 
och fäst gummibandet i kroken du 
gjort längst ner. 

Nu är det bara att snurra upp gum-
mibandet och släppa iväg fjärilen. 

Snurrande fjäril

Av pappers-
remsor viker  
vi och gör ett 
litet bi. 

Du behöver:  
l Hårdare papper  
l Piprensare  
l Tjockare tråd 
l Ögon 
l Sugrör 
l Penna, sax och lim

Gör så här:  
Rita upp och klipp 

ut två cirklar i olika 
storlekar. Limma fast 

huvudet på kroppen.  
Limma dit ögon och ben. 

Klipp sugröret i två delar  
och anpassa till spindelns  
kropp. Limma fast sugrörs- 
bitarna på baksidan av  
spindelns kropp.

Dra in tråden genom  
sugrören. Häng upp spin-
deln. Dra trådändarna åt 
var sitt håll. Då går spindeln 
uppåt. För ihop dem och 
spindeln åker ner. 
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Gör en fjäril som 
flyger och snurrar 
med hjälp av ett 
gummiband. 

Klättrande 
spindel
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