INSPIRATION TIL FAGET

HÅNDVÆRK
& DESIGN
med
nænsomt afbarkede
pilestammer

Håndværk og design i pil
Piletræet symboliserer en lang tradition for den gode brug af naturen. Hvor
piletræet har kunnet vokse, har det – til alle tider og så godt som alle
steder – været plantet, høstet og anvendt af mennesker. Google det! Og
man bliver meget overrasket – fra fyld i madrasser under krigen til fint
håndværk. Piletræet er både til nytte og leg, og dets mangfoldige
anvendelses-muligheder udfordrer ens respekt, sans og håndelag for
naturen.
Selv med et barns tålmodighed kan man opleve at plante et piletræ som
stikling, se det gro og blive et træ – og høste det til nye formål. Levende pil
kan bruges til grønne hegn og pilehytter. Den tørrede pil kan bruges til
kurveflet – men også som konstruktionsmateriale.
Vi har her arbejdet med afbarkede pilestammer af 250 cm længde og 2030 mm Ø. Den afbarkede pil giver et forfinet og forarbejdet udtryk, der
løfter et #diy design. Vi leverer pilen i bundter af 25 stk – men du kan også
bruge siderne her som inspiration for selv at finde pil og arbejde med den –
så er vores mission også lykkedes.
Dette er kun en start. God fornøjelse med at udvikle det til mere og meget
andet, end det vi har vist her.
PileBygger-folket.

#STATIV

TIL TØJ, HÅNDKLÆDER O.L

Materiale:
• 3-4 afbarkede stammer afhængig af design
• Skruer og evt. bindebånd (bast, læder, stål)
• Boremaskine
Proces:
• Bestem højde og antal tværlæggere, samt design:
Stativet kan have A-form eller H-form. Lav en tegning.
• Tag to stammer fra til ‘sider’. Sav de andre stammer
op til tværlæggere iht din tegning.
• Skru tværlæggerne fast med træskruer.
• Bind evt. med en snor i et fast mønster, enten hvis du
ønsker samlingen (skruen) camouflerete ller blot
pynte med en lædersnor eller tilsvarende.
• Stativet er let at flytte rundt på. Det gør ikke noget, at
man kan vrikke lidt med konstruktionen. Når det står
på gulvet, så fungerer det fint.

#HYLDE
TIL BØGER OG PYNT

Materiale:
• 2 flade lister, enten i træ eller metal
• 1-2 afbarkede pilestammer afhængig af hyldens
dimension.
• Boremaskine (vælger du to stållister, så skal listen
forbores med stålbor) samt skruer
• Skruetvinger
Proces:
• Bestem længde og dybde af hylden.
• Skær pilestammerne op i den længde, som dybden af
hylden skal have. Vær omhyggelig med at lave samme
længde på alle stykker (lav evt. en ‘måleprøve’ af, hvor
mange ‘pilestykker’ du skal bruge).
• Fastgør listerne med skruetvinger
• Stållister skal forbores, det er ikke nødvendigt ved
trælister.
• Skru nu pilestykkerne fast med en skrue i hver ende af
pilen. Gør det fra undersiden, så skruen ikke bliver synlig.
Vigtigt at de ligger vinkelret på de to lister.
• Hylden kan monteres på væggen med hyldeknægte .

#MØBEL DESIGN
NY DETA LJE T IL BORD, SENG & STOL
Materiale:
• Afbarkede stammer, antal afhængig af design
• Skruer
• Boremaskine
Proces:
• Vælg et møbel, som du ønsker at give et nyt look. Det
kan være en sengekant, en siden af en bogreol eller et
sofabord (se eksempel)
• Lav en håndskitse af det møbel, du vil forny – og optegn
de felter, der skal have et stykke med pile-lamel.
• Mål nu de stykker op på selve møblet, og sav
pilestammerne op i den ønskede længde.
• Overvej om enderne skal være flade i enderne (som på
eksempel) – eller om de skal have en skrå vinkel (eller
anden afslutning)
• Skru eller søm de opskårede pilestammer fast på
møblet. Afstanden på pilene kan varieres .

#HÆNGEKØJE

TIL MAND ELLER HUND
Materiale:
• 25 afbarkede stammer afhængig af design
• Snor/reb (bast eller stål)
• Kraftig reb til montering af hængekøje

Proces:
• Tag anslået halvdelen af stammerne og placer i en
vifte på jorden.
• Sur dem grundigt sammen i den ene ende.
• Læg de resterende pil ud under viften – og påbegynd
”bindearbejde”. Det er vigtigt at alle samlinger er
surret med effektiv knob.
• Hængekøjen her er lavet i et vildt design - det
behøver ikke at blive gjort præcist.
• Monter det store reb, der skal holde hængekøjen.
• Sørg for at montere hængekøjen lavt over jorden, og
test all bindinger og samlinger. Lad den hænge lavt
over jorden, således der ikke opstår farlige
situationer.

#PARTY KIT
TÆNK I KREATIVE INSTALLTIONER TIL EN FEST

Materiale:
• Afbarkede stammer, antal afhængig af påfund
• Sav, boremaskine etc. – værktøj efter behov.
Proces:
• Lav en brainstorm over elementer du kan bruge til en
fest.
• Tænk i standere, der kan holde en lyskæde: sav en
revne i toppen af hver stamme, tilpasset så en ledning
kan sættes fast.
• Lav ‘bordkort’ . Sav stykker af pil op og skriv navne
direkte på pilestykkerne.
• Trestandere til ophængning af balloner eller anden pynt:
Tag tre stammer og bind dem sammen ca. 20 cm fra
toppen. Spred stammerne ud så de står som starten til
en tipi. Kan laves i mange forskellige højder.
• Find på!

#VÆG-INTERIØR
NYT MILJØ PÅ TERRASSEN ELLER DIT VÆRELSE

Materiale:
• Afbarkede stammer, antal afhængig af dimension
• Flade trælister.
• Sav, boremaskine etc. – værktøj efter behov.
Proces:
• Lav en skitse af stedet, hvor du ønsker at lave en væg i pil – skraver
det stykke af væggen, du ønsker beklædt med pil.
• Mål det skraverede areal op – og lav en målfast tegning.
• Lister tilskæres, der skal være minimum 3 vandrette trælister, for at få
styr på ”elementet”.
• Skru eller søm pilen fast på listerne. Prøv dig evt. lidt frem med
afstanden mellem pilene. De vil altid være lidt sværere at sætte meget
tæt, da de ikke er helt rette og lige. Det er i stammernes variation
skønheden opstår.
• Montering udendørs vil med tiden ændre pilens farve til smukke,
grålige toner.
• Montering indendørs – så vil pilen bevare sin fine, lyse og varme
træfarve. Kombiner evt. med en lyskæde.
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Bundter med 25 stk pil, pris 275,- kr. inklusiv moms. Sendes med fragtmand i hele Danmark.
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