Islykter og isskulpturer
Pynt hagen eller nærområdet med fine skulpturer og lykter.
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Beskrivelse av oppdraget
Når det er minusgrader utendørs er det perfekt å lage fine ting av is. I dette oppdraget kan du lage
enten isskulpturer eller islykter. Husk! Du trenger ikke snø, men vann.
Lag iskulpturer
Du trenger:
Ballonger
Engangshansker
Poser
Konditorfarge
Dette gjør du:
1. Fyll ballonger, engangshansker og poser med vann og la det ligge ute i et døgn slik at vannet blir
til is. Bruk gjerne konditorfarge i vannet.
2. Ta av ballongen, engangshansken og posene og still skulpturene ut i hagen.
3. Her kan du være så kreativ som du vil med hva du lager!

Lag islykter - versjon 1
Du trenger:
Bøtter
Lys (eks. rest av en lysestake)
Dette gjør du:

1. Fyll bøttene med vann og sett de ut i minusgrader og la de stå et døgn slik at vannet blir til is. Du
velger ulike størrelser på bøttene.
2. For å få isklumpene ut av bøtta, kan du gjerne bruke litt varmt vann eller ta bøttene inn i ca. 20
min.
3. Når isklumpen er ute av bøtta slår du hull på toppen.
4. Nå kan nå plassere et lys i hullet du har laget.
Tips! Du kan dekorere islykten med konditorfarge, barnåler eller annen pynt du finner i naturen. Du
kan også prøve å putte f.eks. kongler eller andre ting du finner i naturen i vannet før det fryser, slik at
islykten får pynt også på innsiden.

Lag islykter - versjon 2
Bildegalleriet under viser hvordan disse islyktene kan lages.
Du trenger:
Bøtter eller andre beholdere som tåler å stå ute i minusgrader
Kubbelys eller telys
Ballonger
Hammer
En skarp kniv
Dette gjør du:
1. Fyll ballongene med vann og knyt dem godt.
2. Plasser ballongene i beholdere som settes ut i minusgrader. La de stå et par timer, til du kjenner at
islaget nærmest ballongen er hardt. NB: De skal ikke være fryst tvers igjennom.
3. Skjær opp ballongen og fjern den fra isen.
4. Bruk en hammer til å lage et hull i toppen av islykten. NB: Vær forsiktig så du ikke knuser hele
islykta.
5. Hvis hullet ble litt lite, kan du fylle en ballong med litt varmt vann, knyte godt igjen, og gni
ballongen forsiktig inntil hullet for å smelte det større.
6. Hell ut vannrester fra islykta og fjern isklumper som ligger løst i lykta.
7. Plasser et lys i hullet og sett ut lykta for å pynte opp ute.
Lykke til!

