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ATT LAGA EN PUNKTERING
Att laga en punktering är lätt. Därför är det en gåta att så många cyklar blir stående
så fort en punktering inträffar. Nedan följer en kort vägledning till hur man lagar
en punktering.

NI BEHÖVER

•
•
•
•
•
•
•

Skiftnyckel
Skruvmejsel
Däckavtagare
Cykelpump
Skål eller hink med vatten
Bläckpenna
Reparationssats

FAKTABLAD TILL
ÖVNINGEN

•
1.

Plocka fram en skiftnyckel, en
skruvmejsel, däckavtagare (inte
alltid nödvändigt), en cykelpump, en skål eller hink med
vatten, en bläckpenna och
en reparationssats.

2.

Ta loss hjulet från cykeln
och skruva bort ventilringen
och ventilhatten.

Hur du tar hand om din cykel

CENTRALT INNEHÅLL
I ÄMNEN ÅK 4–6
(LGR 11)
Teknik
Tekniska lösningar

•

3.

Kräng av däcket. Använd en
däckavtagare (speciellt verktyg) för att kränga av däcket.
Det går oftast bra utan däckavtagare men använd inga
vassa verktyg. Då kan det bli
nya hål på slangen.

4.

Ta ur slangen.

5.

Pumpa upp slangen och doppa slangen i vatten. Då ser du
var hålet är, för där kommer
det bubblor.

6.

Torka av slangen och gör
en ring runt hålet med
en bläckpenna.

•

Vardagliga föremål
som består av rörliga
delar och hur de rörliga
delarna är sammanfogade med hjälp av
olika mekanismer för att
överföra och förstärka
krafter.
Ord och begrepp för att
benämna och samtala
om tekniska lösningar.
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7.

Gör rent kring hålet. Ta slipplåten från reparationssatsen
och rugga upp ytan kring hålet lite grann. Det behövs för
att limmet ska fästa bättre.

8.

Stryk på ett tunt lager lim från
reparationssatsen och låt
limmet torka i 2–3 minuter.

9. Sätt på en lagningslapp, som
finns i reparationssatsen. Se
till att lappen fäster bra och
tryck längs kanterna. Tryck så
hårt du orkar. Lägg ifrån dig
slangen och vänta i 5 minuter.

10.

Medan du väntar kan du kolla
på insidan av däcket så att
det inte sitter något vasst där,
t.ex. en spik. Då kan det ju bli
punktering igen när du sätter
tillbaka slangen.

11.

Kräng på däcket på
ena sidan.

12. Lägg in slangen i däcket.
Börja med att sätta i ventilen
och fäst ventilringen så att
slangen hålls på plats. Se till
att slangen inte tvinnar sig.

13.

Kräng på andra sidan
av däcket.

14.

Pumpa däcket igen. Känn
på däcket så att det inte blir
några bubblor. Om det blir
det, tryck lite med fingrarna
så att de jämnas ut.
Pumpa vidare.

15.

CYKLA OCH VAR GLAD!

Sätt tillbaka hjulet på cykeln.
Kolla så att hjulet hamnar
rakt. Det kan du göra genom
att ställa cykeln upp och ner
(på sadeln och styret), snurra
på det lagade hjulet, kolla
framifrån eller bakifrån och
jämför med det andra hjulet.

