Mer info

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

Ett flygplan som drivs
med luften från en
ballong.

Du behöver
n Sax
n Limpistol
n Tejp
n 2 st gem
n Nylonlina (ca 4m)
n Rör (t.ex. vp rör)
n Kartong
n Ballong
n Penna
n Linjal
n Ev. utsmyckningstillbehör

Gör så här

1. Rita ut vingarna och kroppen på
kartongen och klipp ut. Montera ihop
de två delarna.
2. Till motor behövs tejp, ballong och ett
rör. Tejpa fast ballongen på röret.
3. Limma fast motorn på planet. Tänk på
att röret bör sticka ut en bit så man kommer åt att blåsa upp ballongen.
4. Limma fast två gem som du formar
till krokar. En i fronten och en bak. På
dessa ska sedan planet hängas upp, inför
luftfärden.
5. Nu är det bara att utsmycka planet.
Blås sedan upp motorn, häng upp det
på en spänd nylonlina och SVISCH
så flyger det iväg.

Gör så här

1. Klipp A4-papperna
i 5 cm breda bitar och
limma ihop bitarna på
varandra två och två.

1. Börja med att märka ut tre fyrkanter
på en av muggarna. De ska motsvara
ögonen och munnen på din figur.
2. Klipp eller skär sedan ut fyrkanterna du markerat ut på muggen.
3. Sätt ner den andra muggen i
muggen du nyss gjort hål i och
rita dit ögon och mun på den
inre muggen. Vrid på muggen
och gör olika ögon och munnar
för att kunna ändra så din figur
har olika ansiktsuttryck.

En rolig muggfigur
med olika utbytbara
ansiktsuttryck och
humör.

4. Limma fast pappersremsorna och forma
dem som banor.

Klipp gärna ut och spara!

3. Gör hål i toarullarna
på olika höjder där din
kulbana ska gå.

Gör så här

26

Du behöver
n Ett gäng tomma
toarullar eller hushållspappersrullar
n Några A4-papper
n Smältlim och limstift
n Sax
n Kulor av något slag

2. Limma ihop toarullarna så de blir minst
två toarullar höga.

Du behöver
n Sax/kniv
n 2 plast eller pappersmuggar
n Tuschpennor

4. Rita ett ansikte på muggen med hål för ögonen och
munnen.

En rolig
och enkel
kulbana av
pappersrullar
och vanligt
papper.

