Rörligt med
Navet
F

ör att få något att röra sig används ofta olika mekanismer som bygger på de fem

Fram-och-tillbaka

enkla maskinerna kilen, hjulet, lutande planet, hävstången eller block och talja.

En av Sveriges mest kända uppfinnare, Cristopher Polhem (1665-1751), använde flera
av dessa i sina rörliga modeller som han presenterade som ett mekaniskt alfabet. Idag

Du behöver: liten kartong, lite extra kartongpapper, färgat papper,
tjockare ståltråd, stor spik, sax, tejp

kan du prova att konstruera några saker som rör sig- lite som Polhem!
Börja gärna med att titta på hur olika saker du har hemma fungerar – t ex

1. Gör hål i kartongens båda sidor med spiken.
2. Forma ståltråden så att den har sin lägsta punkt i mitten (se bild).
3. Trä i ståltråden i hålen. Den delen som ska fungera som vev behöver
sticka ut lite.

pedalhinken, saxen, mekaniska leksaker och flasköppnaren.

Fladdermus-sprattel

Hål på ena sidan för veven

Du behöver: tjockare papper (t ex från sko-eller mjölkkartong),
påsnitar, snöre, pennor, stor spik
1. Överför modellen här på sidan till det tjockare pappret
och klipp ut delarna.
2. Gör hål i delarna med spiken.
3. Trä i snöret som på bilden och sprattla på (se bild).

påsnit

Kan du konstruera om t ex vingarna så att de flaxar mer?

Hål på andra sidan för veven

Hål för påsnitar
Hål för snöre

Hål för tungan
4. Klipp en skåra i kortsidan av kartongen.
5. Klipp till en tunga. Sätt fast den i lägsta punkten av ståltråden med
tejp.
6. Klä in hela kartongen med färgat papper
och tillverka ett huvud.
Kan den här rörelsen vara användbar
till något annat rörligt djur?

Upp-och-ned
Du behöver: påsnitar, tunnare kartong, kopp/glas med
rund botten, papperslim, stor spik
1. Klipp till ett dubbelt kort i kartong, minst 20x10 cm.
2. Klipp till en cirkel med en diameter som är lite
kortare än kortets kortaste sida.
3. Gör hål i sidan OCH i mitten av cirkeln OCH i
kortet.
4. Klipp till 2 avlånga kartongbitar och gör hål i änden
på den ena.
5. Sätt ihop med påsnitar.
6. Limma fast den andra rakt uppåt.
7. Limma fast den rörliga bilden på den övre
kartongbiten.
8. Gör din miljöbild, t ex snö, gräs eller vatten och
limma fast den enbart i sidorna.
9. Rör den nedre kartongbiten uppåt och nedåt så att
figuren rör sig.
Till vilka rörliga bilder kan den här rörelsen passa?
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Av-och-på

2-3

Du behöver: kartong, färgpennor, påsnitar, spik, sax

Hål för påsnitar
4

1. Rita en tomte eller annan figur med luva/hatt/keps/krona
(eller ngt annat) på en bit kartong.
2. Klipp ut figuren och klipp isär huvudet och huvudbonaden.
3. Klipp remsor av kartongen, ca 15 cm långa.
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Lim

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

4. Gör hål i kartongen med en spik.
5. Sätt ihop kartongbitarna med påsnitarna.
6. Sätt fast huvudbonaden på den övre delen och resten på
den undre.
7. Rör den yttersta delen upp och ner.
Vilka andra figurer skulle se roliga ut med den här
rörelsemöjligheten? Kan du öka längden på din
konstruktion?

Nästa gång ÄR DET SNART JUL...

