Att sätta dit ett ben
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Täljkniv
Fintandad såg
Yxa
En bit torrt trä (björk)
Penna
Bomullstyg
Träklubba, gummiklubba eller hammare
Bomullsband eller annan tygbit

En kär gammal pall som till synes har tappat sina ben fler än en
gång.
Från början ser benen ut att ha blivit fästa med någon form av klister
som med tiden har kristalliserats och blivit skört.
När benet lossnat har det lagats med hjälp av papper, som även det
med tiden har blivit slitet och resulterat i att två ben nu är lösa.
Två tekniker kommer användas.
Det ena benet sitter ändå ganska bra men behöver bli helt fast. En kil
kommer att montera benet så det inte går att lossa.
Det andra benet är mer löst och hålet i pallen är till synes för stort.
En bit tyg i form av ett bomullsband ska säkra benet i hålet.
Använd en träklubba eller gummiklubba för att slå i benen.
Om en hammare (ämnad för spik) används minskar risken att det blir
skadat om en bit trä hålls som distans mot benets ände och agerar
stötdämpare när benet slås fast.
Björk är ett träslag som lämpar sig bra att kila med. Andra träslag
fungerar också, men undvik barrträd då de har en tendens att vara
för spröda. Träet måste vara torrt, så leta i en vedhög till exempel.
För att få en stark kil behöver den tillverkas i träets fiberriktning.
Genom att klyva med en yxa uppnår du detta.
Tälj kilen så den är ungefär lika bred som skåran och har en
avsmalnande form. Tryck ner kilen en bit och såga sedan av den.
När du sedan slår i benet i pallen kommer kilen att skjuta in i skåran
och expandera benet som tvingas fast på plats.
Kilskåran i benet ska sågas i motsatt riktning från sitsens fiberriktning
i träet. Det för att motverka risk för sprickor i sitsen när benet
expanderar i hålet.

