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

Du behöver
n Mjölk
n Vinäger eller ättika
n Bägare att blanda i
och en att sila i.
n Sked att röra med
n Kaffefilter
n Mått

Bygg en svävare
och kör race med
dina vänner.

Du behöver
n En gammal CD-skiva
n Ballong
n Kapsyl från en PET-flaska
n Limpistol
n Borr eller ett vasst föremål att
göra hål med

Tillverka Kaseinplast
av mjölk och vinäger.
Efter att plasten torkat
kan du bearbeta den,
Mät upp 1½ dl i en bägare som tål mikro. såga, slipa och borra.
Värm mjölken ca 1 min, den ska bli varm Måla den som du vill.
men inte koka. Häll i 1½ tsk vinäger.

Gör så här

Gör så här

Rör om och häll blandningen i ett kaffefilter över en bägare eller skål. Massan blir
klumpig. Ta upp massan och skölj i rinnande
vatten.

Gör några hål i kapsylen med
hjälp av en borrmaskin och en
1,5mm borr. Eller använd en syl
eller liknande att göra hål med.

Forma efter önskemål. Använd eventuellt
pepparkaksformar. Lägg på papper och låt
torka minst över natten.
Bearbeta din plast. Måla om du vill.

Tillverka snögubbar
som kan skjuta iväg
en bomullstuss.
Gör flera olika och
tävla mot varandra.

Du behöver
n Tom toarulle
n Ballong
n Papper
n Bomullstussar
n Penna
n Sax
n Lim
n Tyg, silkespapper eller
liknande till
utsmyckning

Gör så här

Mät toarullen och klipp
ett pappersark så att det
passar runt toarullen.Rita
upp ansikte och knappar
på snögubben på arket
och limma fast det på
toarullen. Smycka snögubben med till exempel
halsduk.
Ta en ballong och klipp
av den yttersta spetsen
och trä den över snögubben som en mössa.
Limma fast. Knyt ihop
ballongen.
Teknikhörnan presenteras av:
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Blås upp ballongen och sätt
den över kapsylen. Kör.

Lägg en bomullstuss i
snögubben. Dra i ballongen och när du släpper så åker tussen iväg.

Snögubben har tappat sin näsa. Hjälp honom att hitta den. Använd
en magnet för att flytta snögubben i labyrinten. Du kan naturligtvis
hitta på egna banor med samma princip.
Du behöver
n En bit kartong
Rita upp labyrinten på karn En pinne
tongen. Se till att snögubben
n En magnet
ryms mellan linjerna. Limma
ihop delarna till snögubben.
n En metallbricka
Limma sedan gubben på en
n Flirtkulor
metallbricka.
n Limpistol
Limma fast fötterna på kartongen, ett ben i varje hörn.
Limma magneten på
pinnen.

Gör så här

För pinnen med magneten under kartongen,
lägg den precis
under snögubben.
Då dras metallbrickan mot
magneten och
följer med
pinnen.

Klipp gärna ut och spara!

Limma fast kapsylen mitt på
CD-skivan med smältlim. Se till
att det blir tätt.

