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Den vilde hassel
Vi kender alle hasselnødden, som vi spiser
til jul. Men vidste I, at hasselbusken vokser
frit i den danske natur og har gjort det de
sidste 10.000 år? I Danmark er hassel
meget almindelig langs hegn og i skovbryn,
ligesom den gror i mange haver og parker.
Nye hasselskud kan vokse op til en meter
om året. Hasselens lige og smidige grene,
blev allerede i jægerstenalderen brugt til
fiskebure og ruser. Faktisk har hasselgrene,
helt frem til i midten af 1900-tallet, været
flittigt anvendt til hegn, bindingsværk,
plante- og støttepinde osv.
Men hasselgrene egner sig til andet end
det.
Snit din egen bue og pil
Hasselgrene egner sig godt til at lave bue
og pile af. Her er en nem opskrift, I kan
bruge:
Materialer:
– En dolk.
– En lige hassel- eller pilegren, der er
lidt kortere end personen, som skal
bruge buen.
– Cirka 1,5-2,5 mm tykt sejlgarn.
– Tynde, lige grene til pile.
Først udvælges grenen til buen. Den klippes
af med en grensaks. Til pilen skal I bruge
en frisk, lige gren på cirka 60 cm og ½ cm i
diameter. Få en voksen til at hjælpe med at
klippe og skære.

3: Snor sejlgarnet 4 gange rundt om det
ene indsnit og bind en stram knude.

4: Træk snoren stramt ned til den anden
ende af grenen.
5: Snor garnet 4 gange rundt om indsnittet
i den anden ende, ligesom I gjorde med
den første (buen skal bøje lidt). Lav en
stærk knude og skær resten af snoren af.

6: De grene, som I har udvalgt til pile,
skæres fri for blade og små kviste.

Sådan gør I:
1: Skær de grene af, som stikker ud fra
buegrenen.

7: Brug kniven til at lave et V-formt indsnit
i den ene ende af pilene, så de passer til
buesnoren. Så er bue og pil klar til leg, men
vær forsigtig og sigt aldrig på andre.

2: Brug dolken til at lave et lille indsnit i
hver ende af grenen, cirka 3-4 cm fra
enderne.

Giv naturglæden videre…
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Husk at få lov af ejeren, før I skærer grene
af træer og buske.
God fornøjelse.

