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

Dansande hund
Du behöver
Tomma toarullar, 1½.
Garn eller grov tråd
Två glasspinnar
Gummiband
Små pärlor
Sugrör
Papper, papp, kritor
mm till dekoration.
Sax och håltång

Gör så här

1. Markera ut mitten på en toarulle
och klipp så att du har en och en
halv toarulle.
2. Markera och gör hål mitt på ca
1,5 cm in på båda ändar
på den långa toarullen.
Där ska huvudet och
”svansen” vara.
3. Gör 4 hål på
undersidan av den
långa toarullebiten. Där ska benen
sticka ut.
4. Gör två hål på den lilla biten. Ett
hål på ovansidan och ett på undersidan cirka 1 cm in.

Väv på mugg

9. Gör på samma sätt för
bakbenen.

6. Trä en bit tråd genom de två

11. Pynta din hund på valfritt sätt
med ögon, nos och glada färger.

Egen lufttorkande lera
4. Häll upp leran i en skål med
tätslutande lock och ställ in i kylen
tills den är helt avkyld.

Du behöver
1 dl bikarbonat
½ dl majsstärkelse
0,6 dl vatten

2. Gör markeringar med jämna mellanrum. Bäst är det om det blir ojämnt antal flikar. Jag gjorde 9 stycken. För att
få fram avståndet mellan prickarna tog
jag längden runt och delade med 9.

Gör så här

3. Klipp från pricken och ner till botten. Lämna en liten kant kvar så att
muggen inte går sönder.

Denna lera ska kokas i en panna
så ta hjälp av någon vuxen så att
du inte bränner dig.

4. Mät upp en bit garn, jag tog en bit
som räckte mellan mina utsträckta
händer. Knyt fast längst ner på en
flik. Flytta knuten så att den sitter på
baksidan.

1. Blanda alla ingredienser i en
kastrull.
2. Koka upp och låt koka tills den
tjocknar. Rör hela tiden!
Gör en fin mugg till pennor eller
annan förvaring. Använd en plastmugg och garn.

3. Rör och låt puttra tills det
tjocknat till en deg. Det går fort på
slutet så var uppmärksam.

nya färgen i den gamla. Lägg knuten
inuti muggen, på baksidan av fliken.
7. Fortsätt hela vägen upp.

Teknikhörnan presenteras av:

Gör egen lufttorkande lera att modellera med.

6. Figurerna torkar av sig
själva. Hur lång tid det
tar beror på vad du
gjort. Vill du skynda
på torkningen
kan du torka
figurerna i
ugnen på
75 grader ca 1
timme.

Klipp gärna ut och spara!

5. Modellera vad du vill. Använd
majsstärkelse som ”mjöl” om degen
är för våt eller vill fastna på underlaget. Använd pepparkaksmått för
att göra formen. Ta ett sugrör för att
göra hål i smycken.

1. Börja med att mäta hur långt det är
runt muggen.
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8. Trä en bit tråd tvärs
igenom den långa rullen för
framben. Dra igenom en
liten bit sugrör och knyt
fast en pärla längst ut så
att tråden inte åker igenom
sugröret. Detta är en tass.
Gör detta på båda ändar av
tråden.

10. Klipp ut öron och fäst på huvudet. Se till att öronen inte hindrar
tråden som går genom huvudet.

Gör så här

6. När du ska byta färg knyter du den

7. Fäst trådändarna på glasspinnen med lim. Om du vill att det ska
bli starkare kan du vira lite tråd runt
för att fästa bättre.

5. Lägg de två glasspinnarna som
ett kors och fäst genom att vira ett
gummiband runt.

Du behöver
Tom plastmugg
Garn, restgarner i olika färger.
Sax
Måttband

5. För garnet runt muggen genom att
lägga den över och under flikarna.
Styr ner garnet eftersom så att det
blir tätt.

hålen på ovansidan av den långa
rullen. Trä på några pärlor som
hals. Trä tråden igenom huvudet.

