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 Få mer instruktioner, ladda hem tidigare teknikhörnor och läs mer: webben7.se/hörnan

Mer info

Gör så här
Rita eller skriv ut en bild som du 
vill ha på ditt kort.

Gör två hål för lysdioden. Använd 
en nål eller liknande.

Sätt lysdioden på ett sugrör och 
klipp sugröret till önskad längd. 
Limma fast sugröret på kortet.

Du behöver 

n Papper, penna och färgkritor.

Gör så här
Ta ett papper och vik det dubbelt.

Vik tillbaka så att du får två ytterli-
gare vikanvisningar.

Göm mittendelen.

Rita ett ansikte med stängd mun.

Vik upp och rita tänderna.

Färglägg din bild.

Du behöver 

n Tjockt papper 

n Knappcells- 
batteri 

n Lysdiod  
(röd, grön) 

n  Sugrör  
(röd, grön) 

n Tejp 

n  Lim eller  
dubbelhäftande  

tejp 

n Stoppnål  
eller liknande.

På webben7.se/hörnan  
hittar du videoinstruktioner för  
att tillverka en Repkastare

Stoppa ner  
lysdiodens ben i 
hålen du gjorde.

Placera ett batteri på 
baksidan av kortet 
med ett lysdiodsben 
på var sida. Observe-
ra att det längre benet 
ska vara på plussidan 
av batteriet.

Tejpa fast batteriet  
på baksidan av  
kortet.

Gör så här
Limma ihop flirtkulorna till en 
snögubbe och gör hål med 
hjälp av skruvmejseln igenom 
där armarna ska vara.

Klipp en bit ståltråd och  
gör en ögla i ena ändan.

Trä in ståltråden igenom 
snögubben. Böj tråden som 
en arm.

Böj tråden runt huvudet och 
stoppa in i öglan du gjorde i 
början av tråden.

Gör hål genom toarullen cirka 
2 cm från överkant. (Kolla så 
att snögubben inte kommer 
för nära golvet.)

Limma fast toarullen på 
underlaget.

Stick in änden av ståltråden  
i toarullen och vik ner stål- 
tråden.

Fäst en bit sugrör och vik upp 
så att det bildas en vev.

Smycka din snögubbe.

Du behöver 

n Flirtkulor

n Ståltråd

n Tom toarulle

n Kartong

n Limpistol

n Tänger

n Sax

n Skruvmejsel

n Ögon,  
piprensare m.m.  
till utsmyckning.

En  
snö- 

gubbe 
som 

hoppar 
hopprep.
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