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

Du behöver
Färgad kartong
Garn
Nål
Sax

Påskhare
till påskrıset
Ljuslykta av
påskägg

Tillverka en påskhare
som du kan hänga i till
exempel påskriset.

Gör så här

1. Rita upp din påskhare på en bit
färgad kartong. Använd mallen (här
i bakgrunden) eller gör en egen
modell.
2. Klipp ut och gör ett hål i mitten.
3. Ta en bit garn och börja snurra
garnet runt ringen.
4. Fortsätt tills hela ringen är fylld
några varv.
5. Ta en bit garn och för in längst
in i ringen. Se till att du kommer
längst mot papperet under allt garn.
Dra åt.
6. Klipp upp garnet i kanten. Dra åt
garnstumpen ordentligt och knyt.

Gör en häftig påsklykta av ett
ägg och ett elektriskt värmeljus.
Du behöver
Ett okokt ägg
Ett elektriskt värmeljus
En nål
En limpistol och smältlim
Färg för att måla påskägget

Klipp gärna ut och spara!

Gör så här

1. Börja med att ta bort plastbiten som ska
se ut som en låga på värmeljuset. (plastbiten som sitter över lysdioden.)
2. Blås ur ägget. Peta försiktigt hål i
toppen och botten på ägget med nålen.
Gör hålet på botten av ägget större genom
att försiktigt peta upp det tills det är stort
nog för att lysdioden på värmeljuset ryms
i hålet. Blås i ägget från toppen (det lilla
hålet) tills ägget är tomt.

1. Skär eller klipp ut fönster enligt bild i
locket på äggkartongen.

Miniväxthus
Du behöver
Äggkartong
Äggskal att så i
Frön från till
exempel paprika
Plastfolie
Sax eller brytbladskniv

Gör ett miniväxthus och
odla egna grönsaker.

2. Klä locket med plastfolie så att det blir tätt
3. Fyll äggskalen med såjord och så med
valfria frön, till exempel frön från en paprika.
4. Glöm inte att vattna sparsamt.
5. När plantorna har blivit för stora för växthuset sätt om dem i större krukor. Låt plantan
så kvar i äggskalet som du krasar sönder
försiktigt. Då blir äggskalet näring till plantan.

3. Rengör ägget.
4. Nu kan du måla ägget i valfri färg och
mönster.
5. Limma sedan fast ägget på värmeljuset.

TÄVLING!
Vinn en skruvdragare!
I dagens Tidningen 7 har vi gömt fyra
numrerade komponenter till en
elektronisk krets! Leta reda på dem
och fundera på i vilket hål de hör hemma i detta kopplingsschema. Schemat
visar en krets på en parallellkoppling
där du kan släcka båda lysdioderna
samtidigt. Svarar du rätt så deltar du i utlottningen av en liten trådlös skruvdragare. Skicka in din lösning till tavling@7an.se tillsammans med
ditt namn och telefonnummer senast 24 april. Skickar du per post är
adressen 7an Mediapartner, Box 449, 891 29 Örnsköldsvik.
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