
00-03351 Bubble Science

Varning! Kvävningsrisk – innehåller smådelar. Inte för barn under 3 år.
Till föräldrar; Läs igenom alla instruktioner innan ni hjälper era barn.

A. SÄKERHETSANVISNINGAR
1. Läs igenom alla anvisningar innan du börjar. Hjälp och tillsyn av en vuxen behövs.

2.Kittet är avsett för barn över 5 år.

3. Tvätta alltid händerna efter att du har lek med såpbubblor. Undvik kontakt av 

bubbelmixen med dina ögon och din mun.

4. Att experimentera med bubblor kan vara kladdigt, bäst är att göra experimenten 

utomhus. Om du ändå gör det inne, täck då en ytan där du är med tidningspapper innan du 

börjar.

5. Du behöver använda en sax. Be en vuxen om hjälp när du använder den.

B. INNEHÅLL 

1 x Bricka till såpbubblor, 1 x plastring, färgat garn, 1 x pyramidformat spö, 1 x kubformat 

spö, 1 x bubbelmix, 2 x stopp till jättebubbelspö, 1 x munstycke, 1 x stjärnfomat spö, 1 x 

runt spö, 2 x handtag att klämma fast i spöet, 2 x pinnar till jättebbubblor, 2 x långa sugrör.

Utrustning som också kan behövas till vissa akiviteter, men som inte finns med i paketet: 

vanligt papper, tejp, sax, färger, en burk eller behållare, en behållare eller mätkopp. Det 

ingår en burk med såpbubblor i detta paket. Men, du kommer att behöva blanda till mer 

såpbubblemix för att kunna utföra vissa experiment, så som jättebubblor. Diskmedel och 

lite andra saker från hushållet behövs för att göra såpbubblemi (recept finns i 

intruktionerna).

AKTIVITETER MED BUBBLOR

Här följer en mängd aktiviteter du kan göra med dina bubblor. Du behöver inte göra dom i 

någon särskild ordning. Läs igenom instruktionerna inför varje aktivitet.

C. BLANDA DIN EGEN BUBBELMIX

Det ingår en burk med såpbubblor i detta paket. Men, du kommer att behöva blanda till mer 

såpbubblemix för att kunna utföra vissa experiment, så som jättebubblor, bubbelfilm och 

bubbelgeometri. Man kan välja att köpa till färdiga såpbubblor från en affär eller följa något 

av recepten nedan för att göra egna såpbubblor. För att komma igång snabbt, kan du 

använda utspätt diskmedel för att göra en enkel blandning. Men ska du göra jättebubblor 

eller bubbelfilm så krävs det en bättre blandning. Att göra en egen blandning är roligt. Här 

följer två recept som båda ger bra såpbubblor. För båda recepten så krävs ett kvalitativt 

diskmedel. De kan ha lite olika namn beroende på vart man bor (”Yes” tillexempel). De 

kommer ofta i lite olika styrkor: standard eller ultra. Vanligt kranvatten fungerar bra att 

göra en bubbelblandning av, men destillerat vatten är bättre om man kan få tag på det. Du 

behöver ett mått och en sked när du förbereder blandningen.

BLANDNING 1

Material du behöver: diskmedel, standard eller ultra, socker, glycerin (valfritt, men finns på 

apoteket), en behållare att blanda i. Häll i 200 ml varmt (inte kokande) vatten. Tillsätt en 

matsked socker och rör om tills det har löst upp sig. Tillsätt 50 ml vanligt diskmedel eller 30

ml av ett ultra diskmedel i vattnet. Tillsätt, om du har, en matsked glycerin och rör om. 

Tillsätt slutligen, 300 ml vatten till blandningen och rör noga om.

BLANDNING 2

Material du behöver: diskmedel, standard eller ultra. Bikarbonat och en behållare att blanda 

i. Häll i 500 ml vatten i behållaren. Tillsätt 50 ml vanligt diskmedel eller 30 ml av ett ultra 



diskmedel till behållaren. Rör i matsked med bikarbonat. Låt gärna blandningen stå i 24 

timmar orörd, så blir det märkbart bättre.

Vad är en bubbla?

En bubbla är en film (ett tunt lager) med tvåligt vatten som innehåller luft. Ytan går att 

strecha vilket gör att du kan blåsa mer luft in i bubblan för att göra den större. Som att 

jämföra med en ballong som du blåser in luft i.

Varför har bubblor färger?

Du kan ofta se virvlar av färg i en bubbla. Det sker för att ljusstrålar studsar på och innuti 

bubblans yta. Strålarna kombineras med varandra och det skapas olika färger. Färgerna 

ändras när bubblans yta spänns och bubblan blir större.

D. ROLIGA STANDARD BUBBLOR

Material du behöver från lådan: Brickan, bubbelmix, stjärnformat spö, runt spö, handtagen 

att spänna fast på spöet.

1. Häll lite bubbelmix i den lilla facket på brickan.

2. Spänn fast handtagen, ett på det runda spöet och ett på det stjärnformade.

3. Doppa ner ett spö i bubblemixen och skaka försiktigt av eventuellt överflödig mix.

4. Blås för att göra en bubbla. Blås sakta för att göra en stor bubbla och lite hårdare för att 

göra en ström av mindre bubblor. 

Kan du göra en stjärnformad bubbla med det stjärnformade spöet? Varför inte?

Varför är bubblor runda?

Ensamma bubblor är alltid runda (sfäriska). Det beror på att bubblans hud alltid försöker 

krympa till den minsta möjliga yta för att bevara luften innuti den. När du blåser en 

jättebubbbla så kan du se att den sakta försöker forma sig till en sfär. När två bubblor slås 

ihop, försöker de också skapa en mindre yta, därför bildas en platt vägg mellan bubblorna.

E. MAGISKT SPÖ AV PAPPER 

Material som behövs från lådan: brickan, bubbelmix, munstycke och ett långt sugrör.

Material som behövs från hemmet: 2 x A4-papper (kopierings eller skrivarpapper), tejp och 

sax.

1. Lägg ett papper ovanpå det andra och se till att de ligger i linje med varandra.

2. Börja rulla från en hörna och forma pappret till en smal kon. Rulla så att den ena sidan av 

konen rullas tight och den andra mer lös. Den nedre delen ska vara spetsig och den andra ca

4 cm i öppningen. 

3. För att förhindra att konen rullar upp sätt tejp längst kanten.

4. Klipp försiktigt av den nedre delen av konen så att det lämnar en öppning på ca 1.5 cm. 

5. Klipp försiktigt den övre delen av konen så att den öppningen blir rund och jämn.

6. Stoppa in munstycket i öppningen på den smalare delen av konen, tillräckligt intryckt för 

att den ska kunna hållas på plats när du sedan blåser i den. Nu är det färdigt!

7. Häll lite bubbelmix i mellanfacket på brickan. Nu är du redo att blåsa bubblor med ditt 

magiska bubbelspö av papper!

STORA BUBBLOR

8. Stoppa ner den bredare änden av spöet i bubbelmixen, ungefär 1 cm ner i blandningen, 

lämna kvar den där i några sekunder och lyft sedan upp den.

9. Blås försiktigt i munstycket och se hur en bubbla formas. Fortsätt att blåsa försiktigt för 

att göra bubblan större. Hur stor bubbla kan du blåsa?

Du kommer märka att du kan blåsa större bubblor med pappersspöet. Varför?

Pappret absorberar mycket av mixen vilket tillåter bubblorna att bli större än med ett spö av

plast.



BUBBLEKEDJOR

10. Använd pappersspöet och blås en bubbla som är ca 1o cm i diameter. Sätt ditt finger för 

munstycket för att förhindra att luften försvinner ut från bubblan. 

11. Doppa en ände av det stora sugröret ner i bubbelmixen. Håll den andra änden nära den 

först bubblan och blås försiktigt en ny bubbla som fäster nedanför den första bubblan. 

12. Tillsätt fler bubblor i slutet av bubbelkedjan. Hur många bubblor kan du få att fästa 

innan bubblorna spricker?

EN MASSA BUBBLOR

13. Börja som med bubbelkedjan fast fäst nya bubblor med hjälp av sugröret på den första 

bubblan. Hur många bubblor kan du fästa innan de spricker?

BUBBLA I EN BUBBLA 

14. Använd pappersspöet och blås en bubbla som är ungefär 15 cm i diameter. Sätt ditt 

finger för munstycket för att förhindra att luften försvinner ut från bubblan. 

15. Doppa en ände av det stora sugröret ner i bubbelmixen. För sakta in den andra änden av

strået igenom bubblan. Blås sakta en ny bubbla inuti den andra bubblan! Notera: Eventuellt 

kan pappersspöet bli för blött och går då inte att använda. Gör då enkelt ett nytt spö av två 

nya papper. 

Varför är skinnet så flexibelt?

Flexibiliteten på bubblans yta beror på en effekt som kallas ytspänning. Det sker på grund 

av små partiklar (som kallas molekyler) som vatten är gjort av. Molekylerna på ytan av 

bubban dras inåt och skapar en yta likt ett skinn.

F. BUBBELFILM

Material som behövs från lådan: 1 x långt sugrör, 50 cm garn. (Klipp av det från 

medföljande garn, spara resten till senare)

Material som krävs från hemmet: hemmagjord bubbelmix.

1. Först behöver du göra en ram. Klipp av sugröret till två lika stora delar. 

2. Trä igenom en ände av garnet in i sugröret. Mata sedan in garnet i det andra sugröret på 

samma sätt. 

3. Nu borde de två sugrören vara fästa med garnet. Knyt ihop de båda ändarna av garnet 

med en knut. Klipp bort eventuellt överflödigt garn.

GÖRA EN FILM I RAMEN

4. Häll bubbelmix i det stora facket i brickan.

5. Håll i ramen med sugrören (ett i varje hand) och sänk ner den i bubbelmixen, se till att 

garnet blir täckt av blandningen. Sakta och försiktigt lyft upp ramen från blandningen och 

dra sugrören åt sidan för att sträcka garnet och bilda en fyrkantig form. Nu borde det ha 

bildats en film av bubbelmix inuti ramen.

GÖR EN STOR BUBBLA

6. Gör en bubbelfilm som i steg 5 ovanför, dra sedan sakta ramen uppåt i luften. 

Bubbelfilmen borde nu sträckas ut och börja bilda en stor bubbla. När en stor bubbla börjar 

ta form dra snabbt upp ramen i luften så att bubblan lossnar och släpps fri i luften.

GÖR SMÅ BUBBLOR

7. Gör en bubbelfilm som i steg 5 ovanför, blås sedan försiktigt luft i mitten. Det borde nu 

bildas en ström av små bubblor utan att själva filmen går sönder.

8. Du kan också göra små bubblor genom att hålla sugrören några millimeter ifrån varandra,

doppa dom i blandningen och sedan blåsa i  mellan dom.

STUDSANDE BUBBLOR

9. Du behöver en medhjälpare för detta steg.  Gör en bubbelfilm som i steg 5 ovanför. Be din

medhjälpare att doppa det runda spöet i blandningen, blås sedan i det för att släppa fri en 

liten bubbla i luften. 



10. Håll bubblefilmen under den lilla bubblan. Förflytta filmen sakta uppåt så att den möter 

upp den lilla bubblan. Du borde nu se att bubblan studsar av bubbelfilmen. Som en 

trampolin.

G. JÄTTEBUBBLOR

Material som behövs från lådan: Brickan, 2 x pinnar för megabubblor, 2 x stopp till 

megabubblor, 200 cm garn, 1 x platsring.

Material som behövs från hemmet: hemmagjord bubbelmix.

1. Först behöver du göra själva spöet till jättebbubblorna. Börja med att trä garn genom 

ringen och fäst det med en knut. 

2. Trä en ögla av garn genom hålet på en av stoppen. Trä igenom öglan på ovansidan av 

stoppet och spänn till garnet så att det fäster.

3. Fäst det andra stoppet på samma sätt så att det lämnar ca 50 cm garn i mellan dom. 

4. Trä på de två pinnarna på varsitt stopp.

5. Häll bubbelmix i det stora facket i brickan. Sänk ner spöet i blandningen och se till att 

garnet blir helt täckt med bubbelmixen. 

6. Lyft sakta upp spöet från blandningen och dra pinnarna åt sidan. Det borde nu bildas som 

en triangel av garn med en bubbelfilm i mellan. Håll i pinnarna, en i varje hand, med garnet i

mellan pinnarna spänn dom horisontellt. Ringen borde hålla ner den nedre delen av garnet, 

så att garnet bildar en triangel. Se till att garnet inte trasslar sig någonstans.

7. Dra jättebubblespöet genom luften medans du sakta går bakåt. Spöet borde lämna en 

jättebubbla bakom sig. Dra snabbt i spöet för att släppa lös bubblan från spöet.

H. BUBBELGEOMETRI

Material som behövs från lådan: Brickan, kubfomade spöet, pyramidformade spöet, ett långt

sugrör.

Material som behövs från hemmet: hemmagjord bubbelmix.

1. Häll bubbelmix i det stora facket i brickan.

2. Håll i kuben på kanterna, doppa ner den i blandningen så att en sida täcks. Tippa över 

kuben på en annan sida. Den första ska nu vara täckt med blandningen.

3. Fortsätt tills alla sidor är täckta med blandningen. Lyft sedan upp kuben. Vad händer med

sidorna som är täckta med bubbelmix? Fantastiskt nog så borde du nu se att alla sidorna 

dras mot mitten och att det där har bildats en ny yta.

4. Doppa ner sugröret i blandningen. För försiktigt in sugröret mot mitten och blås där 

försiktigt en liten bubbla. Med lite tur så har där bildtas en liten kubformad bubbla i mitten 

av kuben.

5. Repetera samma sak med det pyramidformade spöet. Försök denna gång att skapa en 

pyramidformad form i mitten.

Varför spricker bubblor?

Tråkigt, men bubblor varar inte för evigt. Dom spricker, för att vattnet som bubblorna är 

gjorda av tillslut avdunstar. Vattnet förvandlas till vattenånga och försvinner ut i luften. När 

vattnet dunstar blir ytan tunnare och tunnare och tillslut spricker bubblan. I torra, varma 

klimat så avdunstar vattnet snabbare. Så bubblor klarar sig lite så länge.

I. OFÖRSTÖRBARA BUBBLOR

1. Sätt fast det runda spöet med ett av de längre handtagen och fäst det stjärnfomade spöet

på andra sidan. Det blir en ställning till dina bubblor.

2. Häll lite bubbelblandning i en burk, sätt på locket och skaka burken. Då täcks insidan av 

burken med bubbelblandningen.

3. Blöt ner båda sidorna av ställningen och ställ sedan ned den i burken, med stjärnan i 

botten och så att den runda sidan inte nuddar sidorna på burken.



4. Doppa sugröret i blandningen och blås försiktigt ned en bubbla mot det runda spöet i 

burken. Bubblan borde vara ungefär 5 cm i diameter och inte röra burkens insidor.

5. Stäng snabbt locket på burken. Kolla till bubblan lite då och då. Hur länge håller den sig? 

Den kanske klarar sig i flera timmar. Varför?

För att luften inuti burken är fuktig och skyddar bubblan från att torka ut och spricka.

J. BUBBELSKULPTUR

Material som behövs från lådan: brickan, bubbelblandning, sugrör.

1. Häll bubbelblandning i botten av brickan tills den är helt täckt av blandningen.

2. Doppa ner sugröret nedanför ytan på blandningen och blås försiktigt. Du borde kunna 

blåsa en kupolformad bubbla. Håll sugröret under ytan annars bildas det bara småbublor.

3. Tillsätt nu några fler bubblor kring den första för att skapa en bubbelskulptur. Kan du 

göra en bubbelinsekt (En stor bubble för kroppen och en liten för huvudet)? Eller en blomma

(En stor i mitten och sex mindre runt omkring)?

4. Försök att blåsa en bubbla i bubblan. Börja med en stor kupol som är ca 1o cm i diameter.

För sedan sakta igenom sugröret och blås en mindre bubbla inuti. Är du tillräckligt skicklig 

för att kunna blåsa en tredje bubbla inuti den andra? Kan du använda ett torrt finger och 

spräcka bara just den bubblan du inte vill ha kvar?

K. BUBBELKONST

Material som behövs från lådan:  ett långt sugrör, bubbelmix.

Material som behövs från hemmet: hushållsfärg, liten plastbehållare, en gammal sked, ett 

rent, vitt papper.

1. Häll blandningen i botten på plastbehållaren så att den täcker ca 1 cm djupt.

2. Tillsätt två matskedar med hushållsfärg (använd din favoritfärg) till bubbelblandning och 

rör om.

3. Stoppa ner det långa sugröret och blås snabbt så att det bildas bubblor hela vägen upp till

kanten på behållaren.

4. För sakta ner en bit papper i behåll, var försiktigt så att pappret inte rör kanterna på 

behållaren. Lyft upp pappret igen.

5. Du borde ha fått ett fint avtryck från bubblorna. Låt det torka.

Genom att använda många olika färger i olika behållare med bubblor så kan du blanda olika 

färger och skapa fantastiska tryck. Gör grattiskort, kalasinbjudningar och tackbrev med 

bubbelkonst. För att göra ett kort, vik en bit papper på mitten och gör ditt konstverk på 

framsidan.

L. PROBLEMLÖSNING

Om dina bubblor spricker för snabbt eller om du har problem med att skapa en yta i de olika 

spöna som följer med i lådan:

• Gör noga rent spöna med tvålvatten.

• Problemet kan bero på vädret. När det är väldigt tort så kommer vattnet att dunsta vädigt 

fort från bubblans yta och den spricker. Vänta tills vädret är bättre, som regn eller dimma.

• Att blåsa bubblor när det blåser är svårt. Försök att blåsa bubblorna någonstans där det är

vindstilla, som en övertäckt lekplats.

•Om du använder egengjord bubbelblandning, se till att den är gjord enligt recept.

M. ROLIGA FAKTA

• Ytan på en bubbla är endast en tusendels millimeter tjock. Det betyder att du skulle 

behöva placera 1000 bubbelytor på varandra för att det ska bli en millimeter.

• Du kan se när en bubbla håller på att spricka för då försvinner färgen på dess yta. Det 

betyder att det är extremt tunn och håller på att spricka.



• Bubblan som har klarat sig längst, i hela världen utan att spricka, klarade sig i hela 341 

dagar – nästan ett år!

• Världens största bubbla blåstes 2005. Den hade en volym på 3 kubikmeter. Den hade 

kunnat rymma 3 ton med vatten.

• Väggen som bildas på bubblor som sitter ihop, bildar alltid en vinkel med 120 grader.

FRÅGOR OCH SYNPUNKTER
Vi uppskattar dig som kund och det är viktigt för oss att du är nöjd med den här produkten. 
Om du har frågor eller synpunkter eller om du upptäcker att några delar av kittet saknas eller 
är defekta ska du inte tveka att kontakta vår återförsäljare i ditt land, vars adress du hittar på
förpackningen. Du får även gärna kontakta vår marknadssupport via e-post: infodesk@4M-
IND.com, fax (852) 25911566, tel (852)

28936241, webbplats: WWW.4M-IND.COM
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