Bubbla med
Navet
Det kan aldrig bli för många såpbubblor!
Under våren och sommaren är det populärt att blåsa såpbubblor för att det är både
vackert och roligt! Det har till och med blivit vanligt att blåsa såpbubblor på bröllop
istället för att kasta ris på brudparet!
Olika såpbubbellösningar ger såpbubblor med lite olika egenskaper – prova gärna att
blanda till din egen med vanliga ingredienser som redan finns hemma.

Bra recept på såpbubblor
1 dl vatten
3 msk diskmedel
3 msk sirap
en nypa salt
Blanda ingredienserna försiktigt - de stora bubblorna blir bättre om blandningen inte
är full med små bubblor. Låt gärna bubbelsmeten stå i några timmar innan du börjar
blåsa.
Om såpbubblorna spricker lätt när du blåser är det antagligen för låg luftfuktighet.
Tillför extra fukt med sprayflaska eller blås bubblor precis när det har regnat så
fungerar det bättre!

Bubbelorm
Du behöver:
En udda (lite tjockare) strumpa, sax, några gummiband, diskmedel, liten PET-flaska,
vatten/H2O, burk att ha såpbubbellösningen i.
1. Skär av PET – flaskans botten
2. Sätt fast strumpan med gummiband så att den är spänd över den stora öppningen
3. Blanda 2 delar diskmedel med en del vatten/H2O. Blanda långsamt för att undvika
småbubblor
4. Doppa strumpan i såpbubbellösningen så att den blir blöt
5. Blås genom flaskans öppning
Hur lång orm kan du göra när du har tränat en stund?

Har du tänkt på att...
…det går att fånga såpbubblor med handen om den är
blöt av såpbubbellösning?
…det går att blåsa såpbubblor med bara handen.
Forma ett hål mellan tummen och någon av de andra
fingrarna och doppa hela handen. Bubblorna blir
större om du blåser från ett större avstånd.

Fyrkantiga bubblor
Du behöver:
Ståltråd, såpbubbellösning enligt receptet ovan, ev sugrör att blåsa luft
med.
1. Vik ståltråden till en kub med handtag
2. Doppa kuben i såpbubbellösningen
Vad händer när du blåser mot kubens sidor?

Stora bubblor
Du behöver: såpbubbellösning (blandad enligt receptet
ovan), två stora sugrör, snöre eller garn (som kan suga upp
såpbubbellösningen), stor burk.
1. Trä snöret genom sugrören och knyt ihop
2. Spänn ut din ram av sugrör och garn genom att hålla i sugrören
3. Doppa ramen i såpbubbellösningen
4. Blås eller rör ramen fram och tillbaka för att skapa bubblor

Hur stora bubblor kan
du få om du drar ramen
bakåt över ditt huvud?

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång handlar det om biologisk mångfald…

