Tälj blomsterkäppar
1 Material
• Färska fingertjocka käppar,
gärna av björk, rönn,
ask eller hassel
• Kniv
• Färg, om du vill

2 Midsommarslöjd
Det är lättast att göra blomkäppar
vid midsommartid. Då lossnar
barken lätt.
Skala käppen, måla den vackert
och sätt en knopp i toppen.
Du kan också skära konstfulla
mönster på käppen
innan du målar den.

Dekorativa blomkäppar ger ett bra stöd
för ranka växter. Dessutom lyser de upp
i rabatten i väntan på blomsterprakten.
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4 Spiralmönster

6 Knoppen

Lägg käppen diagonalt ovanpå
högra låret framme vid knäet
och håll den med vänster hand.
Med höger hand hålls kniven still
ovanpå käppen i lårets längdriktning,
och handloven vilar mot låret.
(Om du är högerhänt, annars tvärtom).

Du behöver ett ämne som är en dryg
decimeter långt och 5-6 cm i diameter.
Borra ett hål igenom ämnet i längdriktningen så att märgen försvinner.
Då spricker inte knoppen under torkningen.

Kniven ska luta åt sidan ca 45°.
Starta vid käppens främre ända.
Håll ett lätt tryck på kniven
så den skär igenom barken.
Vrid nu käppen samtidigt som du skjuter den framåt. OBS! Knivhanden ska
hållas still mot låret.
Nu är spiralens första skär gjort.
Flytta då kniven 2-3 mm åt sidan
och vinkla den åt andra hållet.
Vrid käppen åt motsatt håll mot
tidigare och dra den baklänges.
Nu lossar en remsa bark
och du får en
spiralmönstrad
käpp.

3 Skära mönster
Blomsterkäppen kan
göras riktigt vacker.
Det går att skära
längsgående profiler,
karvsnitt och bårder
runt käppen. Här finns
det stort utrymme för
att experimentera och
tälja av hjärtans lust!

Tälj knoppens form när ämnet är
färskt, men vänta att skära mönstret
tills det har torkat.
Kapa av knoppen från ämnet när den är
färdigskuren.
Borra hålet större så att käppen passar
in. Vrid in käppen i knoppens hål.
Tälj en liten plugg och täta hålet i toppen av knoppen med den.

8. Ytbehandla
Gnid in blomsterkäppen med linolja
eller måla den med
linoljefärger. Då tål
den väder och vind.

5 Polkagrisränder
Måla det avbarkade partiet.
Den bark som sitter kvar fungerar då
som maskeringstejp. När färgen torkat
drar man bort den återstående barkremsan och trädgårdskäppen
är randig som en polkagris.

Blomsterkäppen
ruttnar efter lång
tid i jorden, men då
går knoppen att
återanvända, och
sätta på en ny käpp.
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