Läskigt värre
med Navet
N

u är det snart Halloween igen. Vi passar på att bjuda på några läskiga experiment och aktiviteter
som du kan använda som bordsdekorationer eller slemmiga snacks. Om du har behov av fler
experiment som har halloweeninnehåll så kan du titta in på navet.com och ta del av innehållet från
tidigare BT-sidor med liknande tema. Ha en för-skräck-ligt bra halloween!

Äggligt
Du behöver: litet glas (som ett ägg får plats i), stor sked, ägg, ättika, tonic water,
mobiltelefon, genomskinlig tejp, blå och lila permanent tuschpenna, vit tallrik
Gör så här:
1. Lägg ägget försiktigt i glaset. Använd sked om du behöver. Häll över ättika så
att det täcker ägget. Låt stå över natten.
2. Häll av ättikan och skölj av äggen försiktigt med vatten medan det ligger kvar
i glaset. Häll ut vattnet.
3. Fyll upp glaset med tonic water. Låt stå över natten.
4. Skölj ägget med vatten. Plocka upp och lägg på tallrik.
5. Sätt en bit tejp över lampan på mobilen. Måla med blå penna på tejpen över
lampan. Sätt en tejpbit till på samma ställe. Måla med lila penna över lampan.
6. Upprepa på två tejpbitar till (en blå och en lila). Nu har du fyra lager över
lampan–två lila och två blå.
7. Lägg mobilen på bordet och placera ägget försiktigt ovanpå så att det lyses
upp av ljuset från din blålila lampa. Perfekt att lägga på Halloweenbordet.

Slemmiga maskar
Du behöver: många sugrör, gummiband, kastrull, spis, sked,
djup tallrik, högt smalt glas eller burk, kallt vatten (H2O)
gelatinblad, stark saft (INTE med ananas i), socker, ev
karamellfärg, kavel
Gör så här:
1. Lägg gelatinbladen i tallriken. Fyll på med kallt vatten så
att det täcker dem.
2. Blanda 1 dl socker, 2 ½ dl saft och ev karamellfärg i
kastrullen. Värm så att det kokar upp. Ta av kastrullen från
plattan.
3. Krama ur gelatinbladen och lägg ner dem i kastrullen. Rör
om. Låt svalna en stund.
4. Sätt ihop sugrören till en bunt med hjälp av gummibandet.
Ställ ner i det höga glaset/burken (bra om det inte är för
mycket utrymme runt sugrören i glaset)
5. Häll vätskan genom sugrören (det kommer att vara vätska
utanför dem också). Ställ in i kylen så att det svalnar.
6. Plocka fram ur kylen efter minst 6 timmar.
7. Lägg ut 5 sugrör bredvid varandra med änden som har
varit uppåt mot dig. Kavla hårt framåt så att sugrören sakta
trycks ihop.

Prova gärna att göra ett ägg utan
tonic water att jämföra med.
Har du en ultraviolett lampa
hemma? Prova även den på ägget
med Tonic water!

Liknar dina maskar någon verklig art du har sett?

Halvläskigt spindelnät
Du behöver: svart papper (gärna stora ark), sax
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OBS! Bild 1-4 visas i perspektiv, pappret är kvadratiskt!

Gör så här:
1. Klipp pappret så att det blir en kvadrat
kvar.
2. Vik dubbelt så att du får en triangel.
3. Vik dubbelt till en triangel igen.
4. Vik dubbelt till en triangel ytterligare
en gång.
5. Vik till ytterligare en triangel, men nu
med ojämnt i toppen.
6. Klipp en båge i toppen.
7. Klipp smala remsor in från den öppna
sidan.
8. Klipp bort varannan remsa. Börja med
andra remsan uppifrån.
9. Veckla ut spindelnätet försiktigt.

Denna del går till pappersåtervinning
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OBS! Resultatet från steg 5 och framåt visas nu rakt från ovan.

Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på BT.se eller navet.com
Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet
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Nästa gång handlar det om städning...

