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Snit en fugl
Find din indre Emil frem
og kom i gang med snitteriet.
Ud af en frisk gren kan man snitte de
sjoveste og fineste figurer, som enten
kan stilles på rad og række i vindueskarmen eller hænges op i entreen for at
byde gæster velkommen.
Terapi for skarnsknægte – og andre
Der er en egen stille – nærmest terapeutisk – ro over snittearbejdet. Sådan
har Emil måske haft det, da han sad i
brændeskuret på Lønneberg. Men det
er bestemt ikke nogen straf at snitte.
De små, kontrollerede bevægelser med
kniv og hånd får tankerne ledt væk fra
hverdagens stress og jag, og hyggen
træder i stedet. Langsomt vokser figurerne frem.
Og mens man snitter, kan man jo fortælle nogle gode historier eller bare snakke
lidt om dagen og vejen – og ellers nyde
duften af det friske træ, der kommer en
i møde under arbejdet med kniven.
Fra gren til fugl
Fuglen her bliver lavet af en kløftet
gren – det vil sige en gren, der deler sig
i to. Den ene side bliver til fuglens krop
og hoved, den anden bliver til fuglens
hale. Skær ikke
for meget af
grenen – det er
lettere at snitte,
når man har lidt
ekstra at holde
på. Til sidst saver
man grenen af,
hvor hoved og
hale slutter. Lad
barken sidde på
det midterste
stykke – det
bliver til fuglens vinge. Snit
resten af barken
af. Form fuglens
hoved ud i et næb (der sidder måske
en knast, der kan udnyttes) og snit
halen flad og tynd. Sav ”holdestykket”
af og snit det sidste færdigt på hoved
og hale. Puds eventuelt efter med fint
sandpapir for at få figuren fin og glat.

At snitte kræver koncentration.
Bogen,
’Børnenes
snittebog’
af Frank Egholm giver
nogle fine
eksempler
på lette
snittearbejder for
børn, men voksne får også stor fornøjelse af at være med! Se eventuelt mere
på snittesiden.dk, hvor man ud over god
inspiration også kan finde snitteteknikker og -regler.

Snit en svamp
I kan også snitte andre figurer. En svamp
er for eksempel nem at lave. Også her
gælder det om at have et godt stykke
at holde på, mens man snitter. Tegn
gerne svampen op med blyant, når barken er snittet af. Så kan I lettere se, hvor
der skal snittes. Start med at snitte
ind, hvor svampens hat og stok mødes.
Sav af, hvor hatten slutter foroven, og
hvor stokken skal slutte forneden. Rund
svampens hat af og gå eventuelt efter
med et stykke fint sandpapir til slut. Mal
svampen i flotte farver. En mus eller en
snurretop er også gode begynder-ideer.
Eller lav en gren, hvor I øver jer i at lave
en masse flotte mønstre i barken.

Den ‘rå’ svamp er klar til maling.
Enkle regler
Alle kan lære at bruge en kniv, men det
er vigtigt at lave nogle enkle regler, når
I bruger den, og at I til at begynde med
bruger en kniv, der er let at have med at
gøre.
Tre gode regler er:
• Snit altid med rolige bevægelser
• Snit eller skær væk fra kroppen
• Hold afstand til andre
Hvis I snitter for første gang, kan det
være en god idé at starte op med en let
kniv – en skrællekniv er fin til at fjerne
bark på en gren, men nærmest umulig
at skære sig på. Der findes også knive
med blød spids, så man ikke stikker sig
selv eller andre ved en fejl – eller med
småtakker mellem håndtaget og klingen, så hånden ikke smutter ud.

At sanke træ
At samle – eller sanke træ, som det
også hedder – er en ældgammel tradition. Der gælder dog visse regler, man
skal tænke på:
I offentlig skov må man samle kogler og
nedfaldne grene i behersket omfang.
Ifølge ’Jyske Lov’ er det, hvad der kan
være i en hat. I dagens Danmark svarer
det til en bæreposefuld.
Man må gerne klippe grene af væltede
træer, dog ikke på steder, hvor der produceres pyntegrønt.
I private skove skal man spørge om lov,
før man tager noget med hjem.
Størstedelen af private nåleskove er
plantager med juletræer og pyntegrønt,
og her er det ikke lovligt at sanke.
Brug jeres sunde fornuft og vis hensyn
til dyr og planter, når I sanker.

Godt snittetræ
Brug friskt træ, når I snitter. Det er let at
snitte i grene af pil og hassel, og barken
kan nemt skæres af i fine mønstre,
men I kan også bruge andre træsorter.
Enebær har for eksempel en fantastisk
duft, som bliver siddende i træet.

Snitteregler:
Sid ned, når du snitter.
Hold afstand til andre.
Snit væk fra dig selv.
Hold kniven ved det, du snitter.

Snit mere
På www.snittesiden.dk kan I lære
om at bruge kniven og se videoer
om sikker snitteteknik.

Rengøringstip
Brug husholdningssprit til at rense
harpiks af kniv, sav og økse.

Sæt kniven i skeden, når den ikke
bruges.
Den voksne har ansvaret.
Hav plaster parat, hvis uheldet er
ude.

Det er hyggeligt at snitte rundt om et bål...
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