Mer info

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

Du
behöver
n Kartong
n Linjal
n Penna
n Påsnitar
n Sax
n Limstift
n Färgkritor

En rolig figur som kan
sträcka sig och gripa
tag i saker.

Gör så här

Högtalare
till mobiltelefonen.

Klipp ut kartongremsor (3 cm breda).
Gör en mall 14 cm lång 3 cm bred med
3 hål. Ett hål 2 cm från vardera kanten
och ett i mitten.
Kapa remsorna och använd en vass penna
eller liknande för att göra hål med hjälp av mallen.
Gör en remsa 4 cm bred till huvud.
Lägg två remsor i ett kors och fäst i mitten
med en påsnit. Fortsätt sedan att sätta ihop
remsorna enligt bilderna.

Du behöver
n Hushållspappersrulle
n 2 petflaskor (1,5 liter)
n Färgat papper eller färgkritor
n Sax tejp vass kniv
n Limpistol

När du bestämt och satt ihop så många
remsor du vill ha tar du den bredare
remsan och gör ett monsterhuvud eller
ett huvud som passar dig.
Färglägg och börja använd din saxarm.

Gör så här

Gör så här

Sätt fast kabelbitar lika långa som din klädnypa
på dina lysdioder. (röd kabel på det långa benet
på dioden)
Sätt fast dioder som du vill ha dem på klädnypan och tejpa fast dina kablar så du får plus och
minus på varsin sida inuti din klädnypa. Batteriet
ska sitta emellan kablarna så dina dioder lyser.

Skär eller klipp av petflaskorna där de börjar smalna av
mot korken. Gör hål ute vid
ändarna så att du kan fästa
petflasketratten i pappersrullen.

Du behöver
n En klädnypa
n Ett knappcellsbatteri
n Två lysdioder
n En bit kabel
n Tejp/smältlim
n Färgade piprensare

Limma fast trattarna.
Skär eller klipp en skåra mitt
på rullen så att du kan sticka
ner din mobil i skåran.
Nu är det bara att spela den
musik du brukar lyssna på
och ljudet blir genast bättre.

Använd piprensare och gör ditt
kryp. Forma en läskig spindelkropp eller en vacker fjäril.
Din fantasi är det enda
som sätter gränser.

Små söta eller
läskiga kryp med lysande ögon. Perfekt
bordsprydnad eller
enkel nattlampa.

Teknikhörnan presenteras av:
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Veckans tävling: Skicka in
en bild på den läskigaste
LED-figuren du gjort.
Skicka bilden till tavling@7an.se så har
du chans att vinna ett kit så att du kan göra
fler läskiga monster.
Vinnarna presenteras på webben7.se/hörnan

Klipp gärna ut och spara!

Måla hushållsrullen i önskad
färg eller klä in den med ett
papper. Stäng igen de öppna
ändarna på rullen med papper eller tejp.

