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Teknikhörnan presenteras av:

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

Gör så här
Vik kartongen cirka 5 cm. Rita upp en vinge på fjärilen 
och klipp ut.

Klipp en remsa av kartongen. Limma fast en större och 
två mindre pom pom på klädnypan, fjärilens kropp.
Limma fast vingarna på kroppen. Se till att vingarna är 
hopvikna och limma fast pappersremsan. Både på kläd-
nypan och på vingarna.

När du öppnar klädnypan följer vingarna med och det 
ser ut som fjärilen kan röra på vingarna. Pynta fjärilen 
med ögon och paljetter och piprensare.

Gör så här
Börja med att måla alla 
delar. Placera glasspin-
narna jämnt fördelade 
runt toarullen. Det är 
bra att använda ett 
gummiband för att hålla 
dem på plats. Tejpa fast 
glasspinnarna genom att 
dra tejpen runt rullen.
Klart för att påta.

Gör så här
Trä garnändan genom rullen och 
ut på översidan. Snurra garnet runt 
varje pinne en gång som visas på 
bilden ovan. Lägg garnet på utsidan 
av glasspinnen, ovanför det snurrade 
garnet. (Se bild 2)
Lyft det undre garnet över det nya 
och över glasspinnen. (Bild 3).
Gå vidare till nästa pinne och gör 
samma sak. Sen är det bara att 
fortsätta på samma sätt, lägg garnet 
på utsidan av glasspinnen och lyft 

Du behöver 

n Klädnypa

n Färgad kartong

n Pom pom 

n Limpistol och lim 

n Ögon, paljetter 
och piprensare till 
utsmyckning

Du behöver 
n Tom toarulle
n 6 glasspinnar
n Gummiband
n Vävtejp eller eltejp
n Färg, sax

Du behöver 
n En påtdocka, förslagsvis 
den du gjort själv.
n Garn
n Stoppnål
n Sax
n Dekorgummi eller papper 
samt ögon till dekoration.
n Limpistol med lim

Tillverka en 
fjäril som rör 
på vingarna när 
du klämmer på 
klädnypan.  

Gör en påtdocka av en 
toarulle. Sedan kan du påta 
snoddar som du kan göra 
roliga saker med. 

Använd en påtdocka och gör en 
tub. Använd den för att göra en 
rolig figur eller fingerdocka.   

över det undre garnet över det 
nya och över glasspinnen, runt, 
runt och snart kommer en fin 
påtad snodd ut i andra änden av 
påtrullen.
 Avsluta påtningen genom att 
klippa av tråden ca 10 cm. när du 
dragit öglan över tråden drar du 
tråden helt igenom öglan så att 
den lossnar från glasspinnen.
 Fortsätt på samma sätt med 
alla maskor. Dra ihop och fäst 
sedan tråden inuti snodden. Fäst 
den lösa garnändan i början på 
snodden.

Klipp ut öron, ögon, nos med 
mera och limma fast på din figur.
Fyll eventuell din figur med fiberfill 
om du inte vill ha en fingerdocka.

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Åt vilket håll kommer 
fläkten snurra?

Skicka svaret  
på frågan till  
tavling@7an.se 
så har du chans 
att vinna en låda 
med skruv-
mejslar och 
bits. Vinnarna 
presenteras på  
webben7.se/
hörnan
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