
Gör ett pyramidhologram 
 
Börja dagen med en klurig utmaning från Tekniska museet.
 

 
Du behöver

 ■ En märkpenna
 ■ Genomskinlig plast som är stadig, men som går att klippa i  

(t ex crème fraiche-lock)
 ■ Tejp
 ■ En smartphone 

Gör så här 
1. Klipp ut mallen högst upp på sidan (eller rita av mallen direkt på plasten).
2. Rita av mallen på plasten (du behöver fyra bitar).
3. Klipp ut plastbitarna.
4. Tejpa ihop plastbitarna längs sidorna (så att det blir en pyramid).

Nu börjar det roliga! Gå in på YouTube i telefonen, sök ”Pyramid Hologram Video” 
och välj ut en. Starta videon och placera pyramiden upp och ner i mitten av filmen.
Släck ner så det blir mörkt i rummet och njut av din hologram-show! 

Se hur vi gjorde på tekniskamuseet.se/labb.
Fota eller filma ditt experiment och tagga med #TMlabb på Instagram, så visas det 
också på vår sajt.
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