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PYSSEL

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

Tvålbåt
Du behöver:  
l Styvt papper eller tunn kartong 
l Diskmedel 
l Tandpetare eller pinne 
l Balja med vatten

Gör så här:  
Klipp ut en båt och klistra den på en 
papp eller tjockare papper. Se till 
att triangeln bak på båten är utklippt 
och att det är ett litet hål längst bak. 
Placera båten i vattenbaljan.  
Med hjälp av vattnets ytspänning 
så flyter båten. Diskmedlet förstör 
ytspänningen och gör så att båten 
drivs framåt. Droppa en droppe 
diskmedel med hjälp av en pinne 
där du klippte ut bak på båten. Om 
du vill köra igen kan det vara bra att 
byta vatten och skölja rent baljan.

Tillverka en liten campingplats med tält, lägereld & flotte. 

Lägereld
Du behöver:  
l Batteridrivet värmeljus 
l Kvistar  
l Silkespapper i orange 
l Stenar  
l Stark avbitartång 
l Såg  
l Limpistol 

Gör så här:  
Kapa träpinnarna till önskad längd, klyv dem 
sedan på längden så att de ser ut som små 
vedträn. 

Limma fast lite orange silkespapper på lågan 
och limma vedträna runt lågan. Avsluta med 
att limma fast stenar runt eldstaden. 

Flott e
Du behöver:  
l Kvistar  
l Bomullsgarn  
l Papper till segel 
l Stark avbitartång 
l Sax  
l Limpistol

Gör så här:  
Kapa träpinnarna till önskad 
längd och lägg upp dem 
bredvid varandra som du vill 
att flotten ska se ut. 

Bind ihop pinnarna med 
dubbelt halvslag. Lägg en 
pinne tvärsöver pinnarna och 
knyt fast runt alla pinnar. Gör 
likadant på båda sidor. 

Klipp papperet till önskad 
storlek på seglet. Trä en 
pinne genom seglet upp- och 
nertill. Fäst masten på flotten. 

Smycka campingplatsen med 
färgat papper, kvistar och 
stenar.

Tält
Du behöver:  
l 4 glasspinnar till varje tält 
l Papper  
l Tejp  
l Limpistol

Gör så här:  
Limma ihop glasspinnarna 
upptill så att de ligger lite 
omlott. 

Mät och klipp till en pappers-
remsa som räcker runt tältet 
och är så bred som du vill att 
ditt tält ska vara lång. 

Tejpa ihop pappersremsan. 
Tryck till vid hörnen. Limma 
fast glasspinnarna på pap-
persremsan/tältet. 

Dubbelt halvslag.
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