
K
lip

p 
g

är
na

 u
t o

ch
 s

pa
ra

!

Teknikhörnan presenteras av:

 Få mer instruktioner, ladda hem tidigare teknikhörnor och läs mer: webben7.se/hörnan
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Gör så här
Måla en toarulle antingen grön eller orange beroende 
på vad den ska bli.

Klipp ut ögon, näsa och en mun till pumpan i det svarta 
pappret och klistra fast det på den målade toarullen.

Klipp en remsa av det svarta pappret lång nog för att 
räcka hela vägen runt den gröna toarullen. Klipp ”taggar” 
på pappersremsan och klistra fast den som hår på din 
zombie. Klipp ut och klistra fast ögon och två små remsor 

en till mun och en till ögonbryn.

Du behöver

n En tom toapappersrulle

n Svart papper + ev. ögon

n Lite orange eller grön färg

n En sax och lim

Du behöver 

n En glasburk  
stor nog att ha ett  
levande ljus i 

n En hög hop- 
plockade löv i  
höstens alla färger 

n Trälim eller  
allroundlim 

n En pensel att 
”måla” ut limmet med

Gör så här
Börja med att välja ut de finaste 
och färggladaste löven.
Limma ett tunt skikt runt hela 
glasburken (det kan vara lättare 
att måla ett tunt skikt om du 
blandar ut limmet med några 
droppar vatten) och börja fästa 
löv på burken.

Måla ett tunt lager med lim över 
varje löv allt eftersom du fäster 
dem på burken.

Låt limmet torka tills det är helt 
genomskinligt. Därefter är det 
bara att sätta ner ett värmeljus 
i burken och se hur löven lyser 
upp i vackra färger. 

Gör en pumpa eller 
en zombie av en tom 
toapappersrulle.
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Du behöver 

n  En rulle  
maskeringstejp  

n Ett sugrör 

n En sax 

n Ett elektriskt  
värmeljus

 
Ta hjälp av 

en kompis att 
linda tejpen. 

Gör en läskig 
lysande halloween 
dekoration som ser 
ut som en hand som 
kommer ur ”jorden”

Gör så här
Linda in armen med tejpen med 
den klistriga sidan utåt ca 5 cm 
nedanför handen. Linda även 
in sugröret på framsidan av ar-
men så det ligger i handflatan. 
Sugröret används som klipp-
guide när handen lossas från 
tejpen. Fortsätt att löst linda 
in armen och handen med tejp 
tills du kommer till fingrarna.  
   Linda in varje finger med ett la-
ger tejp med den klistriga sidan 
utåt. Tejpa sedan ihop fingrarna 
med tejpen på handen. 
   Tejpa sedan över all tejp på 
armen, handen och fingrarna 
med ett lager tejp med den 
klistriga sidan in. 
   Klipp försiktigt upp tejpen på 
framsidan av handen ända upp 
tills sugröret slutar nedanför 
fingrarna. 
   Ta försiktigt loss handen och 
tejpa ihop tejphanden igen.   
   Ställ handen över ett elek-
triskt värmeljus. OBS! inget 
brinnande ljus!  
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