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Experiment 1: Testa påsen

Testa speciella granulatet som är självlysande (fosforescerande).

DU BEHÖVER:
› En påse med speciellt granulat, de run-
da gjutformshalvorna, en petriskål, en 
bägare och varmt vatten. 

INSTRUKTIONER:
1.  Sätt ihop halvorna för gjutformen. Välj 

en granulatfärg och öppna påsen genom 
att klippa av ett hörn. Häll granulat i 
formen.

2.  Skaka gjutformen lätt och/eller knacka 
den försiktigt mot arbetsytan (som är 
täckt med tidningar) så att granulaten 
packas samman.

3.  Fyll formen med de färger på granulat 
som du vill, lager för lager, upp till den 
markerade linjen. Kontrollera igen att 
granulaten packats samman. Fyll på 
med lite mer granulat om det behövs.

4.  Häll varmt vatten i den medföljande 
bägaren.

5.  Sänk ner gjutformen i vattnet så att den 
blir helt täckt. Flytta runt formen lite i 
vattnet så att vattnet lättare når allt 
granulat.

InnehållImpressum

›  12 påsar med färgade 
kristallgranulat

›  6 påsar av självlysande 
granulat

›  2 bägare med lock
›  Petriskål
›  3 formar
›  Snurriga ögon

— Har du frågor?  
Vår kundtjänst hjälper dig gärna vidare.   

info@spilbraet.dk

VARNING! Inte lämplig för barn under 3 år.  
Kvävningsrisk – små delar och små kulor kan sväljas eller inhaleras. 
Behåll förpackningar och instruktioner, eftersom de innehåller viktig 
information.

Säkerhetsinformation

Färgade kristallgranulat (99,4 % polyvinylalkohol, propylenalkohol, E219, 
färgämne), 18 påsar × 10 g. Får ej förtäras. Genomför endast de experi-
ment som beskrivs i instruktionerna. Undvik att få material i munnen eller 
ögonen. Tvätta händerna noggrant efter experiment. Vid kontakt med 
ögon, mun eller hud: skölj omedelbart och rikligt med rinnande vatten.

Förvara materialet inlåst och utom räckhåll för små barn och djur. Hante-
ra granulaten varsamt då de kan fästa vid olika material, till exempel mat-
tor och bord. Dessa kan rengöras med vatten. Släng tomma påsar och an-
nat avfall som hushållsavfall.

Instruktioner för hantering av granulaten Experiment 2: Att göra coola studsbollar

 Råd till övervakande vuxna

Kära föräldrar, denna experimentlåda ger ditt barn en fascinerande resa i 
världen av studsbollar. Hjälp, uppmuntra och övervaka ditt barn under 
experimenterandet.

Innan ni börjar experimenten, läs igenom instruktionerna tillsammans och 
följ alla steg. Se till att alla delar av satsen hålls utom räckhåll för små 
barn. Utför bara de experiment som listas i instruktionerna.

Denna experimentlåda är endast för användning av barn över 8 år. Används 
under övervakning av en vuxen. Håll experimentlådan, granulatpåsarna 
och de färdiga studsbollarna utom räckhåll för barn under 8 år och djur.

Området runt experimenten bör vara fritt från hinder och avskilt från mat-
varor. Det bör vara väl upplyst och väl ventilerat. Du behöver ha tillgång till 
vatten och bordet bör täckas med tidning.

Området runt experimenten bör vara fritt från hinder och avskilt från matvar-
or. Det bör vara väl upplyst, ventilerat och nära en vattenkran. Håll till på ett 
stadigt bord som täcks med tidningar. Arbetsområdet ska rengöras omedel-
bart efter genomförandet av experimenten.

Rengör hushållsmaterialen som användes under experimentet noggrant 
innan du använder dem igen. Granulatpåsarna bör användas helt när de 
öppnats – öppnade påsar sparas inte till nästa experiment.

När du experimenterar, se till att du inte får något i ögonen. Andas inte in 
och ät inte granulat eller pulver. Arbeta långsamt och lugnt när du hanter-
ar granulaten för att inte skapa något damm.

Ät eller drick inte i experimentområdet. De färgade granulaten har en my-
cket kraftfull förmåga att färga och kan orsaka fläckar som inte kan tvät-
tas bort. Du bör därför bära kläder som  
inte är känsliga när du experimenterar  
och alla dukar eller mattor bör tas bort  
från experimentområdet.

Hoppas att du får kul med experimenten!

DU BEHÖVER:
›  En påse med det speciella fosforesce-

rande granulatet. 

INSTRUKTIONER:
1.  Lägg påsen med fosforescerande gra-

nulat i solen eller under en ljus lampa i 
en minut.

2.  Gå in i ett mörkt rum och kontrollera 
att granulatet lyser.

Hej! Jag heter Flummi och 
ska hjälpa dig att göra 
dina studsbollar. Ha kul 
med experimenten!

Vattnet måste vara  

varmt för att granulaten  

ska klibba ihop ordentligt!Ditt speciella granulat innehåller ett ämne som lagrar 

den instrålade ljusenergin och sedan långsamt släpper ut 

den i form av ljus. Vi kallar denna egenskap fosfores-

cens, och det används bland annat i fosforescerande 

färger. De används till exempel i varningsskyltar, som 

syns även om det blir mörk, eller för väckarklockor som 

ska synas i ett mörkt sovrum. 

Fosforescens finns också i vissa vinterjackor, för att 

det ska bli lättare att upptäcka barn när det är mörkt. 

Man säger ofta lite slarvigt självlysande i stället för 

fosforescerande, men fosforescerande färg behöver 

alltså laddas med ljus för att kunna lysa.
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VARNING.  Inte lämpligt för barn under 
8 år. Används under överinseende av en vuxen. Läs 
instruktionerna före användning, följ dem och behåll dem 
för referens.

Glow in the dark
Bouncing Balls
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Fyll upp hit
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Vad är det egentligen som lyser?

Zinksulfid är ett exempel på ett ämne som fungerar som  

ljusförråd. Detta ämne används i färgämnen och andra  

material. Du kan tanka det med starkt ljus, som det sedan  

avger länge med minskande ljusstyrka.

Detta kallas fosforescens. Om du lägger ett ogenomskinligt 

föremål ovanpå något fosforescerande (i detta fall granulat) 

och håller det under en lampa en kort stund, kan du sedan se 

objektets skugga på den lysande ytan.

Det kalla ljuset är särskilt användbart för djur som lever i permanent 
mörker i djuphavet. Många av dem producerar dock inte sitt ljus själ-
va. I stället har de bioluminiscenta bakterier i delar av kroppen, och 
förser bakterierna med näring.
Den buskiga djuphavsmarulken har till exempel utvecklat lysande, fiskespöliknande spröt för att locka byte i gapet. En del djuphavs-bläckfiskar jagar också med hjälp av ljusblixtar.

Ljuset fungerar också som en försvarsmekanism för vampyr-bläckfisken: de kan blända sitt rovdjur med ett lysande bläck-moln, som skyddar dem när de simmar bort.

HÖRNAN  Frågvisa Det lyser i djurriket också! 

I naturen finns det många varelser som använder så kallat kallt ljus, eller 

bioluminescens. Du har säkert hört talas om lysmaskar – små skalbaggar 

som använder sitt gröna ljus så att hannar och honor kan hitta varandra. 

Mareld är ett annat exempel, där små organismer i havsvattnet kan få vågor 

eller stråk av vatten att lysa upp på sensommarnätter.
Zinksulfiden kan dock göra mycket 

mer. Det kan också omvandla osynligt 

ljus (ultraviolett ljus, UV) till synligt 

ljus. Belys en studsboll med UV-ljus, 

till exempel en sedelskontroll. 

Du kommer att bli förvånad över hur 

ljust det tänds. Vi kallar denna effekt 

fluorescens.

Experiment 3: Studsbollar i kubik

Experiment 4: Roliga studsbollar med snurriga ögon

6.  Låt gjutformen stå i vattnet i fem 
minuter.

7.  Ta sedan formen ur vattnet och låt 
den torka i tre minuter tills den 
känns torr.

8.  Du kan sedan försiktigt öppna for-
men och ta ut din första, fortfarande 
lite klibbiga studsboll.  
 
Låt den torka i petriskålen, på folie 
eller bakplåtspapper – sedan kan du 
testa om det studsar bra.

DU BEHÖVER: 
›  En påse med speciellt granulat, de fyr-

kantiga halvorna för gjutform, en petris-
kål, en bägare och varmt vatten. 

INSTRUKTIONER: 
Använd de olika färgerna för att göra en 
fyrkantig studsboll! Gör den fyrkantiga 
studsbollen enligt anvisningarna i experi-
ment 2. När bollen är klar, testa hur den 
studsar!

Experiment 6: Blanda färger

DU BEHÖVER: 
›  En påse med speciella granulat, gjutformhalvor, petriskålen, en bägare 

och varmt vatten.

INSTRUKTIONER: 
Du kan också blanda de färgade granulaten för att bilda nya färger! Blanda 
till exempel gula och blå granulat i petriskålen och droppa lite vatten på 
dem! Eller blanda färgerna direkt i gjutformen.

DU BEHÖVER: 
›  En påse med speciellt graniulat, gjutform-

halvor, några snurriga ögon, en petriskål,  
en bägare och varmt vatten.

INSTRUKTIONER: 
1.  Placera två matchande ögon i ena halvan av 

gjutformen. Ögonen ska titta utåt.

2.  Fäst försiktigt den andra halvan av gjutfor-
men. När du gör det, se till att ögonen inte 
vänds sig och tittar inåt.

3.  Fyll nu försiktigt formen, enligt beskrivning i  
experiment 2, med granulat i de färger du väljer.  
Gör klart studsbollen enligt anvisningarna. 

Din boll består av polyvinylalkohol 

(PVA), en vattenlöslig polymer och 

motståndskraftiga egenskaper. Om vat-

ten kommer på PVA-granulaten kommer 

de att svälla upp lite när de absorberar 

vattnet. Detta kommer att få alla gra-

nuler att klibba samman.

Eftersom ytan på bollen håller ihop 

ordentligt när den har torkat har vat-

ten svårt att tränga in i din färdiga 

studsboll. Därmed löses studsbollen 

inte upp så lätt om du lägger ner 

den i vatten igen. Bra va?

Experiment 5: Fantasifulla figurer som du kan hänga upp

DU BEHÖVER:
›  En påse med speciellt granulat, snurri-

ga ögon, en petriskål, en bägare, varmt 
vatten och en 20 cm lång tråd.

INSTRUKTIONER: 
1.  Placera petriskålen på mallen (till hö-

ger). Sprid granulat i petriskålen – om 
du vill kan du använda mallen för det-
ta, eller skapa ditt eget monster. Lägg 
tråden i den angivna positionen och 
täck den med ytterligare granulat. 
Slutligen, tryck försiktigt ner ögonen i 
högen med granulat.

2.  Häll en skvätt varmt vatten i bägaren 
och stänk försiktigt granulaten med 
vattnet. Lämna dem att torka i en 
timme.

3.  Ta försiktigt loss din skapelse från 
skålen. Nu har du en cool figur med 
ögon som du kan hänga upp!

TIPS! Använd de torkade studsbollarna eller dina fantasifulla 

figurer och skapa en mobil för ditt rum.

Dina studsbollar innehåller  

inga tillsatser som håller dem  

permanent mjuka. Efter två dagar 

kommer de att torka ut och 

 förlora sin studs! Då får du helt 

enkelt göra en ny studsboll.

5 min.

3 min.

Se till att formarna  

alltid är rena och  

torra när du fyller  

dem med granulat.

MALL

 Placera helt enkelt 

petriskålen ovanpå 

mallen. Du har nu en 

mall för ett monster!


