
Husbåten 

 
Du behöver: 

 

 tre 1 liters 

mjölkburkar 

 en skolåda som 

är ungefär 28,5 

cm 

på längden och 

18,5 cm på bredden 

 20-25 

glasspinnar 

 14 vinkorkar och 

en champagnekork 

 En kartongbit 

som är 30cm på 

längden 

och 20 cm på 

bredden 

 4 flörtkulor 

 tuscher, sax och 

lim 

 

Gör så här 

 

1. Börja med att 

platta till 2 av 

mjölkburkarna 

2. Limma skolådan på 

mjölkburkarna 

3.  Klipp bort från 

den tredje mjölkburken 

ungefär 10 cm uppifrån 

och sedan klipper du 

ännu öppning som är 

ungefär 6cm bred och 

15 cm hög 

4. Klipp ett runt hål 

på ena kortsidan av 

skolåda klipp också 

ett hål ca 1cm från 

övre kanten av den 

tredje mjölkburken. 

Limma ihop den tredje 

mjölkburken och 

skolådan så att hålen 

blir på samma ställe 

5.Klipp ett hål på 

sidan av locket till 

skolådan som är 7 cm i 

diameter 

6.Bygg stegar av 

glasspinnar med att 

sätta glasspinnar 

bredvid varandra och 

limma kortare, 

avklippta delar av 

glasspinnar 

i mellan de två 

glasspinnarna. Gör två 

sådana stegar, men gör 

den 

ena lite bredare. 

7.Medan stegarna orkar 

kan du börja inreda 

båten.  OBS bygg inget 

under hålet i lådans 

tak 

för där i från ska 

komma en stege. 

8.När stegarna torkat 

ska man limma in den 

lite bredare stegen i 

den tredje mjölkburken 

så att de som ska bo i 

boten kommer upp till 

hålet. Limma en 

kartong bit på den 

övre delen av den 

smalare stegen. 

9.Medan stegarna 

torkar ska man bygga 

ett segel. Det bygger 

man av kartong biten, 

man klipper en trekant 

av kartongbiten. 

Trekanten skall vara 

ca 30 cm på den 

längsta sidan 

10.Limma stegen (som 

inte är limmad ännu) i 

hålet i lådans lock. 

Limma den stegen som 

det är en kartongbit 

på; så att den når ner 

till bottnen i 

skolådan. 

11.Bygg en mast av tre 

glasspinnar dom du 

limmar efter varandra. 

När glasspinnarna har 

torkat ska man limma 

seglet på masten. 

 

Extra 

 

Om man vill kan man 

sätta vinkorkar som 

bojar på mjölkburkarna 

som är under skolådan. 

Du kan inreda båten 

som du vill men det är 

meningen att använda 

en del av vinkorkarna 

till det. 

 

Komm på egna ideer! 

 

!!städa!! 

 

!!FÄRDIGT!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


