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Du skal bruge:
• 2-3 pinde
• Snor – bomuld eller nylon
• Søm, hammer og træplade til at lave huller
• Udsmykningsting:
Fx kapsler, strimler klippet af plastikflasker eller dåser, gamle
knapper, pap og karton, hjerter flettet af reklamer eller brugt
papir, vifter lavet af servietter, garnrester eller andre ting, du
kan finde på.
Bind snore i de ting, du vil hænge på uroen. Bind dem på pindene
og bind pindene sammen. Til sidst skal du sætte en ophængnings
snor på den øverste pind det sted, hvor uroen balancer. Så er du
klar til at hænge din uro op til pynt.
Ideer:
• Lav et edderkoppespind af sugerør og garnrester med dine hjem
melavede edderkopper som uroer.
• Lav to huller i hver sin ende af et æg og pust indholdet ud. Nu
har du en æggeskal, der kan dekoreres og hænges i en uro ved
at stikkeen halv tændstik med en snor på ind og på tværs i
æggeskallen.

Skyd
om kap

med affald

Sæt dåser, mælkekartoner
og plastikbeholdere op på
række på en træstub eller
mur. Brug en tennisbold til
at skyde tingene ned. Den,
der kan skyde alle tingene
ned med færrest skudfor
søg, er vinderen.
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Lav en
insektsuger
Du skal bruge en plastikbøtte
med låg, to stykker haveslange
på henholdsvis 30 og 15 cm., et
stykke gaze eller stof, et søm, en
hammer, en elastik, en lomme
kniv og kraftig tape.
Lav to huller i hver sin side af
låget, der lige akkurat er store
nok til, at haveslangen kan gå
igennem. Du kan bruge søm og
hammer til at få hul og lomme
kniven til at udvide hullerne. Sæt
et stykke gaze eller stof omkring
den ene ende af den korte slang
og gør den fast med en elastik.
Stik de to stykker haveslanger
igennem låget og sæt låget
fast på plastikbøtten. Sæt tape
omkring hullerne, så de bliver
lufttætte omkring de to stykker
haveslange.
Nu er du klar til at gå på insekt
jagt. Hold det lange stykke ha
veslange tæt på et insekt, mens
du sætter det andet stykke til
munden og suger til. Nu kan
du fange insekter ved at suge
dem ind i din plastikbøtte. Det
virker kun, hvis plastikbøtten er
tæt omkring låget og hullerne
med haveslangerne. Gør det
tæt med mere tape, hvis det er
nødvendigt.

