
 

 

 

 

LEBDEČE NITKE 
 

Ime predmeta Zanka iz lebdečih nitk 

Priporočljiva starost Od 8 do 15 let 
 

Področja STEAM Fizika, inženirstvo  

Potreben material • 6 ali več alu nitk: tanki trakovi 

aluminiziranega mylarja, dolžine približno 40 

cm. Uporabljajo se tudi kot božična 

dekoracija.  

• Kos dobro posušenega blaga (mikrofibra, 

umetno krzno ali podobno). 

• Plastični tulec, dolžine približno 50 cm 

• Škarje 

• Ravnilo za merjenje 

Postopek po korakih Korak 1: Pripravi material. 
Korak 2: Razreži nitke na približno 15 cm dolge 
trakove. 
Korak 3: Iz nitk naredi različne zanke. 
Korak 4: S kosom blaga ustvari naboj na tulcu. 
Korak 5: Naj nitke poletijo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Postopek po korakih: Kako pripravimo nitke, da 
poletijo 
 

Korak 1:  

 Pripravi material. 
 
Potreben čas: 2 minuti. 

 
 

Korak 2:  

 Razreži nitke na približno 15 cm dolge trakove. 
 
Potreben čas: 5 minut. 
 
Izmeri nitke z ravnilom in jih na dolžini 15 cm odreži s škarjami. Vse nitke morajo biti 
enako dolge.   

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Korak 3:  

Naredi različne zanke iz nitk. 
 
Potreben čas: 10 minut. 
 
Naredi prvo zanko iz 6 nitk, tako da jih poravnaš in zavežeš vozel na obeh koncih. Iz 
naslednjih 6 nitk lahko narediš ‘’pajka’’, tako da zavežeš dodatni vozel na sredini, 
končne vozle pa odrežeš, da se nitke sprostijo. Poizkusi z različnimi oblikami (nekaj 
idej najdeš na sliki spodaj).  

 
 

Korak 4:  

S kosom blaga ustvari naboj na plastični cevi. 

Potreben čas: 5 minut. 

Ustvari naboj na plastični cevi tako, da jo drgneš s kosom blaga vsaj 30 sekund.  

Ko je naboj ustvarjen, s cevjo rokuj previdno in se izogibaj dotikanja kakršnih koli 
površin in kovinskih predmetov.  

 



 

 

 

Korak 5:  

Naj nitke poletijo.  

Potreben čas: 15 minut 

Z drugo roko drži zanko iz nitk nad 
plastično cevjo. Zanka naj bo blizu, 
vendar naj se ne dotika cevi 
(razdalja naj bo približno 10 cm). 

 

 

Če držiš cev točno pod nitkami, bo zanka letela! Poskusi obdržati zanko v zraku 
kolikor dolgo je mogoče! Z vajo boš ugotovil pravilno razmerje med lebdečimi nitkami 
in cevjo in tako postal pravi strokovnjak! 

Pomni: če nitke nočejo več lebdeti, ponovno s krpo nabij naboj na plastični cevi. Ne 
obupaj, saj je včasih potrebnega več časa za pravi rezultat.  

Poskus boljše deluje v suhem okolju, saj vlaga v zraku otežuje ustvarjanja statičnega 
naboja. Priporočamo, da poskus opravite v zimskem času v notranjih ogrevanih 
prostorih, ko je zrak zelo suh. 

 

 

 


