Mer info
Ladda hem tidigare teknikhörnor och läs mer: webben7.se/hörnan

Eldsprutande drake
med LED
Gör ett ”eldsprutande” drakhuvud
med LED.
DETTA BEHÖVS:
Tom toarulle.
LED te-ljus.
Silkespapper i gul, orange och röd färg.
Ögon.
Flirtkulor.
Färgkritor.
Limpistol.

Gör så här

1. Vik in kanterna på toarullens ena sida.
2. Klipp upp munnen på den andra sidan.
3. Styr in te-ljuset.
4. Limma fast ögon på flirtkulor och limma fast
5. Limma mindre flirtkulor som näsborrar
framtill.
6. Limma remsor av silkespapper i munnen som
eldslågor.

En flygande drake som är enkelt
och rolig att bygga!

Lycka till!
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Workshops

minifestival i teknik under
vecka 47. Eleverna jobbar
med uppgifter i skolan och
avslutar sitt arbete med
ett besök på minifestivalen
med utställningar, tävlingar
och diverse aktiviteter, på
Fjällräven Center. n

DETTA BEHÖVS:
Plast eller tunt tyg.

Klipp gärna ut och spara!

dem baktill på huvudet.

2 stycken pinnar 60 cm.
Lina tjocklek cirka 1 till 2 mm 110 cm lång.
Fiskespö med lina.

Gör så här

1. Klipp ut en plastbit på 60x70 cm.
2. Klipp efter dom streckade linjerna enligt ritningen.
3. Tejpa fast pinnarna längs med plasten.
4. Förstärk med vävtejp eller någon annan stark tejp.
i hörnen där linan ska sitta.
5. Dekorera draken och sätt dit ett par svansar.
6. Klipp en lina på 110 cm och fäst i hålen på vardera sida.
7. Ta ett gammalt fiskespö och fäst fiskelinan i mitten på den lina
som är fäst i draken.
8. Klar!
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POPULÄRA TEKNIKHÖRNAN FORTSÄTTER
Torbjörn Persson, Ulrika Westin och
Elisabet Andersson på KomTek i Örnsköldsvik ser fram emot en fortsättning
av samarbetet med Tidningen 7.

Med start i december förra året inledde Tidningen 7 ett
samarbete med kommunens teknikskola KomTek, som
presenterade sammanlagt tio roliga och lärorika sidor med
enkla tekniktips och uppskattade tävlingar.
TEXT OCH FOTO: MATS FORSGREN

NU FORTSÄTTER SAMARBETET med start
denna vecka och Hörnan kommer att dyka
upp lite då och då.

– Vi tycker att det här samarbetet är så bra.
Vi har så otroligt många sökande till våra
kurser och vi har inte möjlighet att erbjuda
plats till alla och då är det här ett utmärkt
sätt att nå ut till barn och ungdomar i kom-

munen. Det är också bra att kunna nå målgrupper som inte hittar till oss, exempelvis
nyinflyttade, säger Ulrika Westin, verksamhetsledare på KomTek och tillägger:
– Fördelen med Teknikhörnan är att man
kan hitta saker i hemmet som man kan använda till de flesta av våra tekniktips. n

Ny värmepump?
Boka ett gratis hembesök,
så hittar vi den bästa
till ditt hem!
Med styrning:

A+++

Utan styrning:

Janne

thermia.se

A++
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