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

Tips!

Linda garn runt en bit kartong längs
med långsidan. Kartongbiten ska vara
ungefär 25 cm lång och du ska linda
ungefär 25 varv.
Klipp lös garnet kring båda ändar av
kartongen. Nu har du en stor bunt
med 25 cm långa garnstumpar.

Om du vill ha en större
fågel kan du limma
fast en tredje garnbunt
mellan de andra två, eller
fästa något under garnet.

Upprepa med en ny färg, så du får två
olika buntar med garn.
Knyt kring mitten på varje bunt så
dom håller ihop.

Gör så här

Vik och klipp/riv ett A4 så det blir en
kvadrat. Spara även biten som blir
över när du klipper ut kvadraten.
Vik in ett hörn på pappret (kvadraten) till mitten.
Vik hörnet du redan vikt in, på mitten
och vik det sedan på mitten igen.
Vik en sista gång. Denna gång viker
du över mitten.
Rulla pappret så det liknar en cylinder med den vikta kanten längst ner.
Tejpa ihop cylindern så ditt ”flygplan” håller ihop. Tejpa sedan fast
pappersremsan du fick över som en
vinge på flygplanet.

Teknikhörnan presenteras av:
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Du behöver
n Ett A4-papper
n En liten bit tejp
n En sax
Vik ett enkelt
och annorlunda
flygplan.

Lägg två av buntarna omlott som
ett kryss.
Vik bak buntarna så dom bildar
två öglor som håller i varandra.
Knyt igen så dom håller ihop. Det
är bra om du sträcker garnet och
knyter hårt.
Dra lite löst i de två buntarna så
att dom pekar åt samma håll, och
knyt ihop dom med varandra.
Sätt gärna fast ögon, en näbb
eller små fötter. Nu har du en
färdig fågel!

Gör ett roligt spel
Du behöver
av saker som du
n En eller två spelkulor.
har hemma.
n En låda, kartong eller
ett lock från en skokartong.
n Olika saker som du kan sätta som väggar
och hinder till exempel toarulle, glasspinnar,
skruv och mutter.
n Lim, papper
och penna för
dekoration.

Gör så här

Börja med kartongen, kapa den så att
kanterna är cirka 5
cm. Använder du ett
lock är det redan i bra
höjd. Dekorera botten.
Limma fast dina saker
på lämpliga ställen
i bottnen på lådan.
Dekorera.
Bestäm hur kulan ska åka,
var start och mål är. Det
är extra kul att använda två
kulor som ska ta sig till mål
utan att gå samma väg.

Klipp gärna ut och spara!

Gör så här

Du behöver
n Garn i olika
färger
n En bit kartong
n Sax

