
Experimentera 
med Xp1

Ismedaljonger - du behöver

Ismedaljonger - Gör så här

- Behållare (tomma glasslådor, blomfat, ugnsformar m.m.)
- Vatten
- Dekorationsmaterial (vissna/färska blommor, kvistar, 
  silkespapper, kottar, leksaker eller annat).
- Ev. kraftigt snöre eller rep för upphängning.

1. Fyll behållarna med 3-5 cm vatten. 
2. Lägg i dekorationsmaterial och eventuellt rep för   
 upphängning (gör knutar i ändarna som du stoppar  
 i vattnet så sitter det fast bättre). 
3. Ställ ut och låt stå över natten att frysa. Om du har  
 material som vill flyta upp till ytan, exempelvis   
 blommor, så försök peta ner dem efter några   
 timmar när vattnet börjat frysa till men inte har 
 fryst helt. 
4. Då medaljongen fryst helt - ta ut den ur behållaren.  
 Om medaljongerna har svårt att släppa när de är   
 klara så kan du spola lite varmvatten på formerna   
 så släpper de bättre.

Ställ upp dem i trädgården, bygg ljuslyktor eller häng 
dem i snören som vackra vintermobiler!

Skapa konst av is
När köldknäpparna slår till på nätterna är det bra läge att göra lite 
iskonst. Låt fantasin och kreativiteten flöda - skapa vackra 
medaljonger och måla med isfärg!

Prova också...
Koka vattnet och låt det svalna innan du fryser sakerna. 
Testa, ser du någon skillnad? Varför blir det så?

Isfärg- du behöver

Isfärg - Gör så här

- Iskubsformar
- Vatten
- Hushållsfärg
- Pipett eller liten sked
- Glasspinnar eller andra pinnar

1. Håll till på en liten bricka! Fyll iskubsformar
 med vatten.
2. Droppa i några droppar hushållsfärg i vattnet 
 med pipetten.
3. Rör om blandningen med en glasspinne.
4. Låt glasspinnen ligga kvar i blandningen.
5. Be en vuxen om hjälp att ställa in brickan i 
 frysen över natten.
6. Använd sen isfärgen och måla konstverk!

Prova också...
Prova att måla på snön med vanliga målarfärger 
och penslar, det behövs inget vatten.


