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PYSSEL

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

Paraply Fågel-
skrämma 

Ballongpumpor

Du behöver:  
l Tom toarulle 
l Färgat papper 
l Ögon 
l Bast  
l Tidningspapper  
eller brunpapper 
l Penna, sax och lim

Gör så här:  
Klipp en bit papper till hatten 
(ca 10x15 cm).  
Vik papperet på mitten och 
sedan på mitten igen.  
Vik upp igen så att papperet är 
dubbelt.  
Vik ner ena hörnet mot mitten 
och vik nästa emot.  
Vik upp långsidorna till  
hattbrätte.  
Fluffa till hatten och stoppa in 
lite bast i hatten. 

Limma fast papper som kropp 
på fågelskrämman. Limma fast 
ögon och rita mun. Sätt fast 
hatten med basten på  
fågelskrämman.  
Dekorera.

Du behöver:  
l Färgat papper 
l Piprensare  
l Penna, lim och sax 
l Avbitartång  
l En burk eller passare 
till hjälp för att rita  
cirklar. 
l Klädnypor för att  
hålla allt på plats när  
limmet torkar. 

Gör så här:   
Börja med att rita upp cirklar cirka 
8 cm i diameter, eller den storlek du 
önskar för ditt paraply. Klipp ut 10 
cirklar, gärna i olika färger. Vik dem på 
hälften och tryck till i vecket. Vik en 
gång till, så att du får en tårtbit. 

Sätt lite lim längst in i vecket. Lägg 
för att torka. Eventuellt kan du sätta 
en klämma eller klädnypa för att hålla 
tryck medan limmet torkar. 

När limmet är torrt limmar du ihop alla 
tårtbitar längs den vikta kanten. Även 
nu är det bra att använda klämmor el-
ler klädnypor för att hålla allt på plats 
tills limmet torkat. Limma sedan ihop 
allt till en rund form. När allt lim torkat 
kan du försiktigt glesa på papperet så 
att du får en paraplyform. 

Trä en piprensare genom mitten. 
Klipp ut små regndroppar och fäst på 
en sytråd. Limma dem på paraplyet. 
Till sist fäster du en sytråd högst upp. 
Gör en ögla så att du kan hänga upp 
ditt paraply.

Gör så här:  
Börja med att fylla ballongen med  
fiberfill. Den ska vara ganska hårt fylld 
men det ska gå att klämma ihop den för 
skårorna. 

Ta en bit garn och knyt ihop ballongen.  
Vira garnet runt pumpan. Avsluta med  
att snurra garnet några varv kring  
knuten och längs halsen så att  
det bildas en stjälk. 

Gör ett paraply 
eller flera för  
att dekorera  
till höst. 

Tillverka en pumpa 
av en ballong. En fin 
dekoration till hösten. 

Du behöver:  
l Ballong 
l Garn 
l Fiberfill 

Tillverka söta  
fågelskräm-
mor som pynt 
till hösten. 
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