Ljus & mörker
med Navet
V

i har nyss gått över till vintertid och det är oftare riktigt mörkt
ute. För att det inte ska kännas alltför dystert tänkte vi att dagens
sida ska handla om kul saker att göra som lyser upp i mörkret; kanske
passar något av detta extra bra för att denna Allhelgonahelg ska kännas
lite mysigare?

Metallyktor

När ljusveken tänds blir ljuset varmt högst
upp och stearinet börjar smälta. Det smälta
stearinet transporteras upp i veken och när
stearinet når lågan övergår det till gasform
och gasen börjar brinna. Det är alltså
stearingaserna som brinner i ljuset, inte bara
veken. För att se hur det fungerar – tänd ett ljus
och låt det brinna en kort stund – blås ut ljuset
och håll den brinnande tändstickan/tändaren
en bit ovanför veken. Om du inte har blåst bort
all gasen från ljuset så tänds ljuset igen utan att
elden rör vid veken.

Be en vuxen om hjälp med
hammaren!

Du behöver: tom konservburk, spik eller skruv, tuschpenna som fäster
tillfälligt på metall, hammare, skärbräda att ha som underlag, värmeljus.
Gör så här:
1. Diska ur burken noga innan du börjar (om din burk har
plastbeläggning på insidan så petar du bort den)
2. Måla ett enkelt mönster på burken med tuschpennan, antingen bara
på ena sidan eller runt om hela.
3. Gör hål i burken med spik och hammare enligt ditt mönster, 5-10 mm
mellan hålen. Om du vill ha olika storlek på hålen använder du större
och mindre spikar/skruvar.
4. Lägg ett värmeljus i botten av burken och tänd ljuset.

Saltmönster
Du behöver: tom och ren glasburk, bordssalt (NaCl),
tapetklister (som du gör själv enligt receptet
här bredvid), pensel, värmeljus
Gör så här:
1. Måla mönster på glasburken
med tapetklister och pensel.
2. Lägg burken ned och strö salt
över hela utsidan på burken.
Då fastnar saltet fint i klistret.
3. Skaka av burken lite lätt när
du ställer den upp. Låt torka en stund.
4. Lägg ett värmeljus i botten av
burken och tänd det.

Be en vuxen om hjälp med
spisen!

Recept på tapetklister
Du behöver: strösocker, potatismjöl, vatten (H2O), liten skål, kastrull,
sked, spis
Gör så här:
1. Blanda 2 dl vatten (H2O) och ½ dl socker i kastrullen. Koka upp på
spisen.
2. Blanda 1,5 msk potatismjöl med 2 dl vatten (H2O) i skålen. Rör
ordentligt för att undvika klumpar.
3. Dra av kastrullen från plattan och blanda i potatismjölsblandningen.
4. Sätt tillbaka kastrullen på plattan och värm tills det nästan kokar igen.
Rör noggrant hela tiden!
5. Dra av från plattan och låt svalna lite (om du förvarar klistret i en
burk med lock håller det mer än en vecka i kylskåpet)
Hur tror du det kan komma sig att klistret blir så kletigt?

Servettlykta
Du behöver: tom och ren glasburk, servetter med
fint mönster, sax, ditt tapetklister, pensel
1. Dela på servetten så att du bara har det tunna
lagret med bilden kvar.
2. Klipp ut den del av servettbilden du vill
använda.
3. Pensla lite tapetklister på baksidan av
servettbilden. Sätt fast den på burken.
4. Pensla tapetklister över hela servettbilden.
Tryck inte så hårt att den går sönder.
5. Låt torka.
6. Lägg ett värmeljus i botten av burken och tänd
det.
Detta fungerar även med ett riktigt tunt tyg.

Nästa gång blir det balans och jämvikt ...

