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              Idébeskrivning 

 

26/11 Vi började med en ide som var att vi skulle 

göra en katt, vi började planera. Vi bestämde att vi 

skulle bygga en katt som skulle spotta handsprit 

om du trycker på hatten.  

 

Vi hade några ideer. 

 

En ide va att vi skulle ha en bricka på ryggen men 

det gjorde vi inte.  

En annan ide är att den skulle ha servetter ur 

magen men vi blev inte överens och gjorde inte det 

heller.  

Den ide vi gillade va att den skulle spotta 

handsprit. 

Här har vi en femte ide och det va att den ska ha en 

radiostyrd bil i prototypen. Den ideen tog vi också.  

  

 Vi använde inte alla ideer för att vi måste börja 

med en i taget dessutom så funkar alla ideer inte 

praktiskt så vi behöver testa oss fram.  

Vi tänkte att den ska ha en monokel som kan visa 

klockan. Först så tänkte vi att den skulle ha en 

klocka på svansen men vi tog inte det.  



Den ska även ha en kamera i ena ögat. Den kan då 

se uttryck och om gamlingen vill att den ska 

komma så kan den det. Den skulle kunna filma vad 

som hände runt den. 

 

Vi välde äldreomsorg. En tredjedel av vår grupp 

ville ha miljö men det blev snart en självklarhet att 

vi skulle ha äldreomsorg.  

 

             Dåliga  idéer, 

 

Den iden att vi skulle ha en bricka på 

ryggen var dålig för att man kunde inte kontrollera 

det lät så vi skulle bara spilla. 

 

Iden med servetter i magen slutade vi för det skulle 

verka konstigt och inte så användbart. 

 

 

 

 

Design 

27/11  

Den har brun päls och den är 50 x 50. Den har en 

monokel och en hatt. Lite cub form. 

 



30/11 

Vi började med att limma ihop tre frigolitblock sen 

så slipade vi det med sandpapper. Vi knycklar ihop 

papper och limmade på ryggen. Sedan började vi 

på huvudet. Vi började skära huvudet med en kniv 

eftersom vi vilde andra formen. Vi har limmat på 

pälsen och svansen på katten.  Sedan ska vi sätta i 

handspriten och limma fast katten på en bil. 

2/12 

 Vi Har bytt till ett annat däck på bilen sen målade 

vi det svart eftersom det däcket var trasigt. 

 Vi har gjort en laddningsstation. Inuti är det 

folium och utanpå är det målad kartong. Det finns 

ett kloss som är meningen att se ut som ett uttag. 

Vi har gjort huvudet i frigolit. Vi har gjort två öron 

till det och håller på med en nos. 

 

7/12 

Vi skär ut huvudet till katten så att det gick sönder, 

vi kan sätta i handspriten för vår andra ide blev 

inte riktigt som vi ville så vi bestämde att sätta den 

i huvudet. Nu försöker vi att sätta fast sugrör på 

handspriten. Vi limmar nu päls på huvudet. Vi ska 

limma på ögon på katten och forma huvudet till en 

bättre form. Nu gör vi sugrör utav folie. Därför att 

dom vanliga var för små och gick sönder.  



8/12 

Nu har vi större sugrör som passar på flaskan. 

Just nu gör vi ett lock till sugröret. Vi ska sätta fast 

katten på bilen. Vi tänkte också ha en halsduk men 

det gjorde vi inte 
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Flödesschema 

 


