Planetskötare
Att tillverka och handla massor med saker påverkar
miljön på ett negativt sätt. Därför måste vi se till att
bara handla det vi behöver och det ska vara tillverkat på
ett schysst sätt och av ofarliga ämnen. Något som är kul och
kreativt är att försöka tillverka något nytt av något gammalt.
Använd din fantasi och återvinn, återanvänd och återbruka!
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Använd det
du har
hemma!
Många av oss samlar på saker. En del
samlar på kapsyler, andra samlar på
bokmärken eller kaffekoppar. Ibland
tröttnar en på sin samling, då kan en passa på att
göra något roligt av prylarna i samlingen. Varje
dag samlar vi också på skräp, sånt som sedan hamnar
på återvinningsstationen eller i soptunnan för brännbart. Kolla lite extra noga i skräpsamlingarna därhemma. Där kan det finnas material att tillverka nya
saker av! När du använder det du redan har slipper du
att köpa nya saker och bidrar på så sätt till ett hållbart
samhälle.
Av kapsyler och skruvkorkar...
kan du göra en magnet till kylskåpet eller en nål till anslagstavlan. Skriv något fint eller rita en bild som du
klipper ut. Klistra fast den på ena sidan av korken. Klistra fast ett häftstift eller en magnet på andra sidan.
● Av kapsyler kan du göra ett grytunderlägg. Klipp ut en bit hård kartong ca 10x10 cm. Klistra
på kapsyler på kartongen, över hela ytan. När limmet har torkat kan du jämna till kartongens
kant med en sax.
● Av värmeljuskoppar kan du göra ett julgranshänge. Använd en vanlig hushållssax och

klipp raka eller sneda klipp runt om hela ljuskoppen. Om du klipper sneda klipp tar du bort de
trianglar som har spetsen ner mot botten av ljuskoppen. Vik ut de klippta kanterna så det blir
som en platt stjärna. Var försiktig så du inte skadar dig på den vassa metallen! Limma ihop
två stjärnor med en bit böjd ståltråd emellan.

Nästa
utmaningm
kommer oor!
två veck

● Du kan också göra en blomma av ljuskopparna. Gör på samma sätt som till

julgranshänget men använd piprensare för att göra skaft och blad.

I samarbete med

