Återanvänd
med Navet
D

en här veckan bidrar vi med aktiviteter om Kretslopp som avslutning
på Kretsloppsveckan här i Borås. Det finns ju en mängd olika saker

vi kan hitta på som är riktigt hållbara och idag handlar det om hur vi kan
återanvända sådant som vi inte längre behöver på ett nytt sätt. Gammalt
blir nytt genom återanvändning helt enkelt!

Be en vuxen om hjälp med
kniven!

Hemlig förvaring
Du behöver: större bok med hårda pärmar (som ingen vill läsa

Virka nya grytunderlägg

längre), vass skärkniv, linjal, blyertspenna, några klädnypor

Du behöver: 1-2 gamla T-shirts (klipp inte med det plastiga trycket om det
finns ett), grov virknål nr 6-10, sax (som klarar att klippa tyg)

Gör så här:
1. Öppna boken och bläddra in till
ca 10 sidor. Sätt fast pärmen och
de första bladen med

Gör så här:

varandra med hjälp av klädnypor.

1. Klipp av ärmarna i sömmen mot tröjan.
2. Klipp T-shirtgarn av dina gamla T-shirts, 1-2 cm breda remsor.

2. Mät ut en ram runt boksidorna, ca 5-6 cm bred.
Rita in den på boksidan.
3. Skär genom några boksidor i taget, precis där du har ritat ut
ramen. Ta bort de lösa bladen.
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4. Fortsätt på detta sätt ner genom ungefär halva boken.
5. Vänd på boken och bläddra in ca 10 sidor. Sätt fast pärmen och
de sista bladen med varandra med hjälp av klädnypor.
6. Mät ut en lika stor ram runt varje sida som du hade från andra
hållet.

3. Gör en ögla på garnet

7. Skär ut runt ramen med skärkniven.

4. Virka enkla maskor, 6-7 i rad, virka ihop dem till en ögla genom att sticka
virknålen genom din första ögla och dra tråden igenom.

Labyrintspel

Be en vuxen om hjälp med
kniven!

Du behöver: lock till större skokartong eller liknande, lim, mjölkkartonger,
puttekula, vattenfast tuschpenna, kniv/sax att göra hål
Dra garnet med
dig åt höger

Dra garnet genom öglan.
Upprepa 6-7 ggr

fäst ihop till en
stor ögla

med, tidtagarur
Gör så här:

5. Stick nu in virknålen i nästa lediga mellanrum och plocka upp tråden

1. Klipp mjölkkartongen i 4 cm breda remsor

på baksidan och dra den igenom (nu har du två öglor på virknålen. Ta upp

2. Vik dem på mitten. Gör vikningen hård!

tråden igen och dra igenom de två öglorna. Ta upp tråden igen och gör en

3. Klipp i olika längder.

enkel maska egnom att dra den genom öglan.

4. Limma fast remsorna som ett labyrintspel.
5. Ta tid på hur lång tid det tar för din kula från start till mål.
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Kör igen och se om du förbättrar dig!
Lägg gärna till fler hinder av t ex större

Klar!

knappar, korkar från flaskor eller annat
material du kan återanvända.

6. Fortsätt virka runt genom att upprepa punkt 5 i varje ledigt mellanrum till
dess att garnet är slut. Byt färg på vägen om du önskar.
7. Fäst dina trådändar genom att virka dem igenom några av maskorna i
närheten. Klipp sedan av den sista lilla biten.
Var det krångligt att följa instruktionerna? Gå in på navet.com för att se allt
på youtubevideo.
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång firar vi gräddtårtans dag…

