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

Du behöver
n gul kartong
n gul knäckform
n glasburk eller kruka
n två lysdioder, gula
n sugrör, grön
n stoppnål
n eltejp
n batterihållare
n strömbrytare
n kabel
n batterier
n lödstation och lödtenn,
tänger.

n 1 liten blomkruka
n garn
n filt
n bomullstuss
n kartong
n penna och sax
n lim

Gör så här

Börja med att göra en
garnboll, pompom, till
kropp. Rita upp och
klipp ut två lika stora
ringar i kartong. Lägg
ringarna mot varandra.
Ta en bit garn och vira
runt ringen. Fortsätt
tills nästan hela hålet är
fyllt. Ta saxen och för

Har du inte möjlighet att löda kan du
vira trådarna och
fästa med en klick
smältlim eller
tejp.

Rita av mallen av blomman på
en bit gul kartong och klipp ut.
Klistra sedan fast en knäckform
i mitten av blomman och gör
två hål med en nål mitt i blomman med ca 3 mm mellanrum.

in den mellan kartongskivorna. Klipp upp
garnet. Ta en garnstump och lägg mellan
kartongskivorna. Dra åt och knyt ordentligt.
Ta bort kartongskivorna. Ansa bollen så
att det blir rund och fin. Limma fast bollen
i krukan.

Trä in en lysdiod i hålen, ett ben i
varje hål. Löd fast en röd kabel i det långa
benet på lysdioden och en svart på det
korta. Sätt en bit eltejp på ett av benen
som isolering så att det inte blir kortslutning.

Klipp till två fötter av filt. Klipp ut och limma
fast trampdynor på fötterna. Limma fast
fötterna på kroppen.
Ta en bit bomull och gör
en svans och limma
fast på haren. Gör
blommor av piprensare och limma
fast i krukan.

Gör så här

En blomma
med
lysdioder
som lyser.

Klipp 4 skåror i överdelen av sugröret,
ca 15 mm. Trä kablarna genom sugröret.
Vik ut flikarna och limma fast sugröret på
baksidan av blomman.
Löd samman de röda kablarna med varandra och de svarta med varandra. Kapa den
svarta kabeln och löd fast en strömbrytare
så att det är lätt att nå den.
Placera blommorna i en glasburk. Limma
fast strömbrytaren på lämpligt ställe. Pynta
glasburken.

Du behöver
n ägg
n kniv
n ljusstumpar Ta ett ägg och gör ett 1 cm hål i toppen av ägget, tvätta ur och låt det
n ljusfärg
torka ordentligt
(kan uteslutas)
Ta några gamla ljusstumpar som blivit över. Leta upp en konservburk
n veke
och ta fram en kastrull. Fyll denna med i fjärdedel vatten och stoppa
ned konservburken med ljus i så att ljusstumparna smälter. Det går
att använda sig av ljusfärg om du vill piffa till det lite. Alternativt redan
färgade ljusstumpar. Var väldigt noga att det inte kommer vatten i
stearinet!

Gör så här

Gjuta ljus
i äggskal
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Förbered så att äggskalet står i en äggkopp. När allt är smällt häller
du ned ljusmassan försiktigt i ägget. Sätt dit en veke från ett gammalt
ljus. Låt det sedan svalna ordentligt innan du skalar ägget. OBS äggskalet kan börja brinna så du får inte tända det innan du tar bort det.

Klipp gärna ut och spara!

Den lilla
påskharen
har ramlat
ner i krukan.
Endast lilla
svansen syns.

