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Sådan snitter du en smørekniv
Vektor
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Vektor

SNIT EN
SMØREKNIV I TRÆ

(Forfatter: Eva Skytte, naturvejleder i Dansk Skovforening + Skoven i Skolen)

Du kan snitte din egen smørekniv,
eller du kan snitte knive med andre former.
Grej: 15-20 cm tyk og 20 cm lang stamme (lind, el eller asp
er lette at snitte i), økse, kæp til at slå på øksen med, dolk,
blyant, sandpapir, madolie, evt. kopiark.
1

Først skal du flække et tyndt lagkagsnit ud af stammen.
Det gør du ved at sætte øksen på træstykket midt i marven.
Slå med kæppen på øksehovedet til stammen flækker.
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Tegn smørekniven på lagkagesnittet, sådan at oversiden af
kniven vender mod barkkanten.

3

Snit kniven fri med dolken. På tegningen kan du se, hvilken
retning du skal snitte.
Du kan evt. bruge øksen til at fjerne de største stykker træ.
Gør ligesom, da du flækkede stammen. Husk, at øksen
følger årringene ned gennem træet, så pas på, at du ikke
flækker stykker af smørekniven.
Puds smørekniven med sandpapir og læg den i en pose
med madolie. Lad kniven ligge mindst et døgn.
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Sådan henkoger du pærer
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SÅDAN HENKOGER
du pærer

(af Anne Hjernøe, fra Annes Syltebog, udgivet på Politikens Forlag)

Henkogning bevarer smag og farve og
gør, at frugt og grønt kan holde i årevis
Ingredienser: 2 kg pærer (eller andre frugter og bær),
600 g sukker, 2 l vand, saft fra en usprøjtet citron, 1-2
vaniljestænger, Atamon eller spiritus til skylning af glas
-

1
2

3

Skræl pærerne hele og fjern kernehuset med en kernehusudstikker.
Flæk vaniljestængerne, skrab kornene ud, og kog en lage af
vaniljekorn og stænger samt vand, sukker og citronsaft. Lad
lagen simre i ca. 15 minutter, tilsæt pærerne og lad dem
koge med i 2-3 minutter.
Hæld lage og pærer på skoldede glas skyllet med Atamon
eller spiritus.
Fyld glassene, så der er ca. 3 cm til kanten. Luk glassene,
nedsænk dem i en gryde med vand og lad dem koge ved
svag varme i ca. 45 minutter. Vandet i gryden skal dække
det syltede produkt, men må ikke dække hele glasset.
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slår du masker op 1 - 4

To toner sort

2
3

1

Vektor

4

To toner sort

Vektor

Sådan lukker du af

Sådan strikker du ret

SÅDAN STRIKKER DU
en karklud
(Strikkeopskrift udviklet af Lisbet Erck)

Karkluden kan bruges i årevis
uden at udlede mikroplast
Hvad skal du bruge: 1 ngl. bomuldsgarn og strikkepinde
nr. 3. Størrelse på karkluden: ca. 24 x 25 cm
• Slå 64 masker op og strik første pind (p) ret indtil sidste maske (m),
som strikkes vrang (vr). Herefter strikkes kantmasker (kantm) ved at
tage den første m af, og den sidste m strikkes vr på hver p.
Strik endnu 5 p ret, dvs. i alt 6 p r.
• 7. p: Kantm, strik 3 r, *2 r, 2 vr*, gentag fra* til* indtil 4 m
tilbage på p. Strik 3 r og kantm.
• 8. p: Kantm, strik 3 r, herefter strikkes vr over vr, og r over r indtil
4 m tilbage på p. Strik 3 m r og kantm.
• 9. p: Kantm, strik 3 r, *2 vr , 2 r*, gentag fra* til* indtil
4 m tilbage på p. Strik 3 r og kantm.
• 10. p: Kantm, strik 3 r, herefter strikkes vr over vr, og r
over r indtil 4 m tilbage på p. Strik 3 r og kantm.
Gentag p 7-10, indtil arbejdet måler 23,5 cm eller ønsket længde.
Strik 6 p r og luk af.
Eller strik dit eget mønster inden for de i alt 4 m i hver side.
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