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Hasselslöjd – gör en snörvinda
Du behöver:

Kniv
Fintandad såg
Borrmaskin
8 och 9 mm borr
Torr hasselpinne ca 3 cm tjock och ca 35 cm lång
Torr hasselpinne ca 1 cm tjock och ca 45 cm lång
Trälim
Kapa av en 20 cm lång bit från den grova hasselpinnen.
Klyv den på längden genom mitten med kniven genom
att slå försiktigt med den andra grova hasselbiten. Akta fingrarna.
Tälj de båda halvorna så att de blir släta.
Borra tre hål i varje enligt teckningen. De yttre ska vara 8
mm och det i mitten 9 mm.
Av den tunnare hasselpinnen kapar du till tre bitar. 12
cm, 15 cm och 18 cm.
Tälj 8 mm grova tappar i ändarna. Den otäljda delen i
mitten ska vara lika lång på varje. Pinnen i mitten ska ha
en lång tapp nertill (ca 8 cm längre) och den ena pinnen
i slutet ska ha en lång tapp upptill (ca 3 cm längre). Om
du borrar ett 8 mm hål i en separat, torr träbit så kan du
testa tappen efterhand. Gör tappen svagt konisk i änden
och tryck i den i hålet och vrid runt. Då får du en bra
markering om hur mycket du ska tälja bort på resten av
tappen.
I den grova hasselpinnen som är kvar täljer du en 4 cm
lång knopp innan du sågar av den och borrar ett 8 mm
hål i den.
Resterande bit täljer du till ett handtag som är skönt att
hålla i.
Montera ihop snörvindan. Tänk på att mittpinnen ska
kunna snurra lätt i sina hål.
Till övriga tappar, knopp och handtag kan du använda lim
om du nu inte föredrar att fästa det med kilar.
Givetvis kan du ändra dimensioner och proportioner enligt egna önskemål. Dessutom kan du arbeta i andra träslag. Ung rönn skulle fungera alldeles utmärkt.
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