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Husk at skylle fiskenettet godt under
vandhanen og tørre det, hver gang det har
været brugt. Ellers ruster metalsien hurtigt,
når den har været i saltvand.
På det lave vand er der masser af liv. I kan
fange strandkrabber, rejer, tanglopper,
hundestejler, muslinger, snegle og masser
af andre små fisk og smådyr med
fiskenettet. Det er en god ide at have en
spand eller en flad bakke med til at have
dyrene i, mens I kigger på dem. Luk dyrene
ud igen, før I tager hjem.
Nu nærmer sommeren sig, og det er tid til
at komme på stranden. Badeturen kan blive
endnu sjovere, hvis I har jeres eget fiskenet
og en vandkikkert med.
Materialer til fiskenet:
En metalsi fra køkkenet
Et kosteskaft
En metalsav/nedstryger
Snor

I kan lave et godt og solidt fiskenet af en
køkkensi og et kosteskaft. Sav krogene og
håndtagets yderste ende af køkkensien med
nedstrygeren. Krogene skal af, fordi de
ellers hænger fast i tang og sten. Enden skal
saves af håndtaget, så det er lettere at
binde sien fast på kosteskaftet. Når I har
savet enden af, er der to metalpinde tilbage.
De lægges på hver side af kosteskaftet og
bindes godt fast med snoren. I kan
eventuelt give bindingen en gang klar lak til
sidst – så holder fiskenettet endnu bedre.
Sav kosteskaftet af i en passende længde.
Nu har I et solidt fiskenet – klar til brug.
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Lidt om rejer

I kan fange rejer de fleste steder i Danmark.
De danske rejer, der kan købes i butikkerne,
kaldes fjordrejer. De lever på lavt vand og
gemmer sig inde i det tætte ålegræs.
Fjordrejerne bliver røde, når man koger
dem. Det gør hesterejer ikke, men de kan
også spises og smager lige så godt som
fjordrejerne. Hesterejerne fanger I på
sandbunden. De er ikke altid lige lette at
fange. De kan nemlig lynhurtigt grave sig
ned og gemme sig, så kun øjnene og de
lange antenner stikker op.
En hurtig vandkikkert
Det tager ikke lang tid at lave en
vandkikkert. Med vandkikkerten kan I kigge
på dyrene neden under vandoverfladen. Der
lever mange dyr på steder, hvor de kan
gemme sig lidt. For eksempel mellem tang,
sten og muslingebanker.
Materialer til vandkikkert:
Et plastikrør (fx et yoghurtbæger, hvor
bunden er klippet ud), en elastik og en
gennemsigtig plastikpose.
Sæt plastikposen fast for enden af røret
med en kraftig elastik. Sørg for at plastikken
er strammet godt op. Så er kikkerten klar til
brug.

