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SKAPANDE UPPGIFT: BYGG DIN EGEN FLOTTE! 
 

En metod som man använde för att flotta timmer förr i tiden var att binda ihop 

stockarna till flottar. Med hjälp av pinnar och snöre kan ni bygga era egna flottar i 

miniatyr!  

 

Tips:  

 

Om det är pilligt att knyta fast pinnarna - hjälps åt två och två! Den ena kan hålla i 

pinnarna medan den andra knyter snöret. 

 

Man kan också knyta fast snöret kring ett gem eller liknande föremål för att lättare 

komma åt med det mellan pinnarna! 

 

 

Material: 

Tänk på att bara använda naturmaterial om ni ska sjösätta flottarna i naturen! 

 

Pinnar, kvistar eller mindre grenar 

Bomullssnöre klippt i cirka 1,5 dm långa bitar  

 

Blad, barr, gräs eller andra material för dekoration!  

 

 

 

 

 

                                     
  

1. Knyt en bit snöre runt en av     2. Lägg en till pinne ovanpå  

pinnarna. Den här pinnen blir     som på bilden och linda  

en av bas-pinnarna för flotten!                   snöret tvärs över dem 

        några varv. 
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3. Linda ihop pinnarna likadant tvärs 

över åt andra hållet, så att snöret bildar 

som ett kors över pinnarna. Knyt ihop 

de båda snörändarna. 

 

4. Lägg nästa pinne bredvid och knyt 

ihop den likadant. Gör om proceduren 

med så många pinnar du vill ha på 

flotten. Knyt sen ihop pinnarnas ändar 

likadant på en andra baspinne. Klipp 

bort snörändar som är i vägen. 

                                                             

 

 

 

 
 

5. När alla pinnarna är fastknutna, dekorera flotten med kvistar, löv, barr eller andra 

naturmaterial! Prova i en balja med vatten - flyter den? Tål den någon last? Gissa i 

förväg hur många gem eller andra små föremål ni hittar i klassrummet som den kan 

bära innan den sjunker.  

 

Sjösätt den färdiga flotten i närmaste älv eller annat vattendrag! Åt vilket håll flyter 

den? 

 


