
 Få mer instruktioner, ladda hem tidigare teknikhörnor och läs mer: webben7.se/hörnan
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Gör så här
Diska locket och rita upp 
svarta linjer som delar av din 
ljusfångare.

Blanda vitlimmet med lite 
vatten så att det blir lite mer 
lättflytande. Stryk lim på en 
bit av locket. Riv silkes- 
papperet i små bitar och 
lägg på bitarna så att de 
fastnar. Låt de gärna ligga 
lite omlott. Stryk lim på en bit 
till av locket och lägg på sil-
kespapper. Stryk lim ovanpå.
Fortsätt på samma sätt tills 
locket är fyllt med pappers-
bitar. Låt torka.

Ta en nål eller något annat 
vasst och gör ett hål för 
upphängning. Var försiktig 
så att du inte gör illa dig. Trä 
i tråden i hålet, gör en knut 
och häng upp i fönstret.

Gör så här
Märk ut och borra hål i alla 
glasspinnarna cirka 1 centimeter in 
från kanten. Använd en borr så att 
hålet blir stort nog att stoppa ige-
nom benen på påsniten. Lägg ihop 
alla glasspinnar och trä igenom 
påsniten. Vik ut benen på påsniten 
för att fästa ihop glasspinnarna.

Lägg ut solfjädern på papperet 
för att märka ut hur du ska klippa 
ut solfjädern. Rita av och klipp. 
Rita ett mönster och måla, om du 
inte använder en tapet med färdigt 
mönster.

Limma fast varje glasspinne på 
jämnt avstånd på papperet. När 
limmet torkat viker du försiktigt 
ihop solfjädern. När den ser bra ut 
trycker du till vecken och klipper 
överkanten rund. Pynta solfjädern 
med paljetter eller liknande.  

Gör så här
Värm ugnen till cirka 250  
grader, beroende på pärlor.

Lägg ett pepparkaksmått på ett 
smörpapper. Lägg pärlor i mått-
tet så att botten täcks. Lägg allt 
på en ugnsplåt.

Ställ in i ugnen och låt stå tills 
pärlorna smält. Ta ut och sval-
na. Var försiktig så att du inte 
bränner dig.

Borra ett litet hål och trä in en 
tråd för upphängning. 

Du behöver 

n Ett genomskinligt plastlock 
eller liknande. 

n Silkespapper i olika färger. 

n Vitlim, skål och lite vatten. 

n Pensel. 

n Svart filtpenna. 

n Nål eller syl. 

n Tråd för upphängning.

n 5 glass- 
pinnar. 

n Påsnit. 

n Papper och 
kritor eller en  
bit tapet. 

n Paljetter. 

n Limpistol. 

n Borrmaskin  
och borr.

Du behöver 

n Pärlor som går att 
smälta i ugnen. Gärna 
lätt genomskinliga. 

n Pepparkaksmått. 

n Smörpapper. 

n Borr och tråd  
för upphängning.

Gör en 
ljusfångare av 
pärlor eller med 

decoupageteknik.  
Du kan hänga dem i 
fönstret eller någon 

annanstans där solen 
skiner. Kom ihåg att 
ta någon vuxen till 

hjälp vid ugnen. Det 
är mycket varmt.  

Teknikhörnan presenteras av:

20 T i d n i n g e n  7 ,  V e c k a  3 3 ,  A u g u s t i  2 0 1 820 T i d n i n g e n  7 ,  V e c k a  3 3 ,  A u g u s t i  2 0 1 8


