FLÄTA ETT ENKELT BLOMSTÖD
Text och bild av Eva Persson

När du flätar blomstöd är det viktigt att pinnarna, som står
i jorden (stagen) verkligen står stadigt. Om du vill fläta i en
kruka, måste du fylla krukan helt och packa jorden. Tryck
ner stagen med en knytnäves mellanrum runt kanten på
krukan eller i en cirkel på marken. Du behöver inte bry dej
om antalet stag. När alla stagen står i jorden, knyter du en
snörstump runt toppen på blomstödet. Gå runt blomstödet
och kolla, så det ser rakt ut från alla håll.
Nu är det dags att börja fläta. Det du vill odla runt blomstödet behöver sol när det börja växa, så börja fläta en bit upp.
Ta två långa pinnar som du ska fläta med. De pinnarna som
du flätar med, ska vara tunnare än stagen - annars kan du
knäcka stagen. Lägg den ena pinnen bakom ett stag och
det andra framför samma stag. Jag är högerhänt och
brukar fläta motsols. Ta sedan den pinnen som ligger framför staget och trä den nu bakom nästa stag till höger. Då
bildas det ett kors av flätpinnarna.

KNYT MED SNÖRE

Fortsätt fläta likadant runt om. Fläta minst fyra varv. När
pinnarna blir för korta behöver du skarva. För att skarven
ska synas så lite som möjligt, skarvar man alltid tjock ände på gamla pinnen mot tjock ände på nya pinnen och
tunt mot tunt. När du skarvar lägger du den nya flätpinnen
(brun bark) ovanpå den gamla (grön bark), bakom ett stag.
Sedan försöker du böja den nya pinnen under den gamla,
så de korsar varandra.
När du flätat färdigt 4 varv eller fler, vill du avsluta. Har du
en tunn ände avslutar du genom att stoppa ner änden
någonstans och klämmer fast den. Har du en tjock ände
klipper du av pinnen en bit efter staget. Fläta nu, på samma sätt så många band du vill ha på blomstödet… Blomstödet kommer att se väldigt risigt ut innan du slutklipper…Tänk på att varje pinne ska klämma någon annan
pinne när du slutklipper. Pinnarna ska klippas efter stagen
eller träs ner, om det går.
Jag tycker om att arbeta med de material som finns i trädgården. Därför flätade jag det här blomstödet med pil från
mitt levande pilstaket, gallrade grenar från idegran, svarta
vinbär, hägmispel och häckoxbär. Prova att fläta med det
du har i din närhet! Det är så innovationen blir till!! Ibland
kan man få material när kommunen klipper sina buskar.
Jag avslutade längs upp med ett japanskt öga. Kan du
inte det går det lika bra med ett snyggt snöre… Det finns
många olika sätt att fläta blomstöd – när du väl har börjat,
är det kul att lära sej mer… och kanske lära sej fläta ett
japanskt öga… välkommen på kurs!
Lycka till önskar evap

JAPANSKT ÖGA

