Laga en trasig korg av rotting och halm
av Louisa Westberg 2020-03-16
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Linoljesåpa
Sprayflaska
Borste
Täljkniv
Skärbräda
Lim
Sly/pinnar
Snöre
Rot

En ärvd korg som sett bättre dagar. Dammig, sned
och småtrasig både här och där. Dessutom har ett av
locken lossnat helt.
Här används olika tekniker och material för att få
korgen i brukbart skick igen. Men först av allt behöver
den rengöras.
I en sprayflaska blandas kallt vatten med ca 1 msk

linoljesåpa. Det går bra med vanlig såpa också, men
just linoljesåpan är extra skonsam och mild.
Spraya rikligt på korgen så den blir genomvåt, borsta
sedan försiktigt för att lösgöra smutsen.
Skölj av med ljummet vatten, till exempel i duschen.
Det som också händer nu är att materialet, som
i detta fall är rotting, halm och sly, blir mjukt och
formbart igen. Då går det bra att lösa bitar på grepen
(handtaget) lindas om.
Med tyngder i botten på korgen går den att få plan
igen. Genom att bända och böja rätas den skeva
stommen upp.
Dagen efter har korgen torkat. Nästa steg som är
att fläta in nya detaljer där det saknas. Pinnar, rötter,
snöre och lim kommer att användas.

På vinterhalvåret när träden står i vila är det färska
materialet, i form av pinnar och rötter extra spröda
och lite mer svårarbetade än på våren. Men behöver
en bara korta bitar, är det lilla extra arbetet ingen
större börda.
Sly (unga träd) av sälg har ett rakt växtsätt med få
grenar och lämpar sig väl i till detta ändamål.
Att ta färska material i naturen kräver, enligt
allemansrätten, markägarens tillstånd.
Välj en rak och jämntjock bit utan grenar och dela
den på mitten. Tälj sedan bort den mörkare kärnan,
för att förhindra att pinnen spricker sen.
Avlägsna barken försiktigt genom att bestämt skrapa
bort den med hjälp av knivbladets rygg.Mjuka upp
pinnen så den går att fläta med. Håll den under varmt
vatten och böj den försiktigt tills den blir smidig.
Nu är bitarna av färsk sälg helt vita, men med tiden
kommer dessa att gulna och få en mörkare färg.
Smala trädrötter är väldigt bra material att slöjda och
laga med. Speciellt användbar är björkens rötter som
är sega, smidiga och växer sig långa.
Rot från gran, tall eller annat träd kan också
användas.
Bitarna bör vara raka och ha jämn tjocklek.
När roten är färsk, börja med att skrapa bort barken
med hjälp av knivbladets rygg.
Lägg sedan roten i ett hett vattenbad i 30 min så den
mjukas upp och blir böjlig.
Dela roten på mitten och fläta in den i korgen där
det saknas bitar. Det lösa locket monteras genom att
studera och kopiera fästet på det andra locket.
Under arbetets gång måste roten hållas fuktig genom
att frekvent droppa mer vatten på den.

Gör ett eget lim med 1 del gelatinpulver och 3 delar
vatten som blandas samman i en bägare. Tillsätt
sedan 2 delar het (ej kokande) mjölk. Ställ bägaren i
ett varmt vattenbad och rör om tills det blir en jämn
smet. Låt limsmeten vila i ca 10 min.
Limmet är klart att användas.
Om limmet börjar stelna (blir geléartat) i bägaren,
ställ den i varmattenbadet så bli limmet rinnande
igen.
Limmet kan förvaras i en burk med lock i kylskåpet
upp till en vecka.
För längre hållbarhet kan några droppar pepparmintsolja blandas i limmet och agerar då som ett
konserveringsmedel.
Doppa bitar av snöre i limmet och laga diverse
”trasigheter” med det. När limmet sedan torkat,
hårdnar det och får en fukthärdig (men inte helt
vattentät) egenskap.

