Lav din egen insektsuger af et honningbæger

Færdig insektsuger. Foto Lenette Schunck

Sådan gør du:
Du skal bruge:
•	et tomt honningbæger eller
syltetøjsglas med et låg, der
slutter tæt
•	2 plastikslanger – hhv. ca. 15
og 30 cm lang og 12 mm i
udvendig diameter (kan købes
i et byggemarked eller hos
akvariehandleren)
•	finmasket stof, som kan være:
en stump nylonstrømpe, et lille
stykke gaze eller tyl/organza
•	hugpibe der passer til plastslan
gernes størrelse eller et stort søm
•	en hammer
•	elastikker
•	evt. farvet tape

Foto Lenette Schunck

1.	Lav to huller i låget med hugpiben og hammeren. Hul
lerne skal sidde i hver sin side af låget – ikke for tæt på
hinanden og ikke for tæt på kanten af låget.
2.	Sæt et stykke nylonstrømpe om den korte slange og
sæt det godt fast med elastikken.
3.	Put slangerne i hver sit hul i låget – stoffet skal være på
indersiden af låget. Sæt evt. elastikker på hver slange,
så låget slutter tætt omkring slangerne. Sæt eventuelt
et stykke farvet tape på den korte slange, så kan du let
se hvilken slange, du skal suge i.
Nu er insektsugeren klar til brug!
Den lange slange holder du ned
til det insekt, du vil fange,
og når du laver et kraftigt
sug, bliver det lille insekt
suget ned i glasset. Stoffet
forhindrer dyret i at
blive suget op i munden.
Hvis insektsugeren er utæt
Insektsugeren er særlig
f.eks. omkring låget eller ved
god til at fange dyr med,
slangerne, så virker den ikke.
som man ellers nemt ville
Du kan tætne med elastik
få klemt, hvis man skulle
eller tape.
fange dem med fingrene.
Den er knap så god til store
runde dyr som mariehøns, der
kan sætte sig fast i slangen.

TIP:

Lav din egen insektsuger af to plastslanger
Du skal bruge:
•	to stykker plastslange i for
skellig tykkelse; den lille skal
kunne puttes ind i den store
(kan købes i et byggemarked
eller hos akvariehandleren)
•	finmasket stof, som kan
være: en stump nylonstrøm
pe, et lille stykke gaze eller
tyl/organza
• tape
• saks
• sprittusch

Færdig insektsuger. Foto Lenette Schunck

Sådan gør du:
1.	Klip to stykker plastslange på ca. 10 - 15 cm;
ét stykke af hver tykkelse.
2.	Klip et stykke stof ud på ca. 5 x 5 cm.
3.	Sæt stof rundt om den ene ende, på den tynde
plastslange.
4.	Pres slangerne sammen omkring stoffet.
5.	Sæt tape rundt om samlingspunktet, så slanger
ne ikke går fra hinanden under brug.
6.	Skriv navn på insektsugeren.

1. Ende lukket med vat. Foto Lenette Schunck

Nu er insektsugeren klar til brug!
Gå på jagt efter smådyr, du kan suge op med
insektsugeren. Sæt en finger for enden af plast
slangen, når dyret er suget op.
Nu kan du studere dyret eller putte det over i et
terrarie eller i et glas.

TIPS:
1. Hvis du kun har et kort stykke
slange, kan du lukke enderne med
vat. På den måde få mulighed for at
observere dyret hele vejen rundt uden
at komme til at klemme det (se foto).
2. Hvis slangerne er lidt længere,
kan du samle insektsugeren til
en ring, når dyret er
fanget (se foto).

2. Lukket ring. Foto Lenette Schunck

Krible Krable-universet er udviklet af Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang.
Novo Nordisk fonden støtter Naturvejledning Danmarks arbejde med Krible Krable.

