HÅB TIL HANDLING

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

HÅB TIL HANDLING

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

Bordskåner
SÅDAN GØR I
Først renses alle kapsler med vand og sæbe og
tørres herefter på et viskestykke.
Mens kapslerne tørrer, skal der klippes runde
stofstykker med en diameter på 6 cm.
Når kapslerne er helt tørre, kan man begynde
at sy stofstykkerne omkring dem. Se billede 1
på næste side

Fortsæt med at sy frem og tilbage mellem de to
kapsler, indtil de sidder stramt fast til hinanden.
Herefter fortsætter man med den tredje kapsel,
som skal placeres imellem de to forudgående
og syer dem sammen. Fortsæt indtil den ønskede størrelse af en ny bordskåner er opnået. Se
billede 4 på næste side

Tråd nålen, og ri herefter stoffet rundt i kanten,
så man til sidste kan trække i tråden, så
stofstykket trækkes sammen. Se billede 2 på
næste side

Vælg størrelsen på din bordskåner:
-	7 stk. til en bordskåner på 8,5*7,5 cm
-	19 stk. til en bordskåner på 14,00*12,50 cm
-	61 stk. til en bordskåner på 25,00*22,50 cm

Derefter kan man sætte kapslen ind i stofstykket, og når den sidder der, skal man stramme
tråden, således at kapslen bliver omsluttet af
stofstykket.
Man strammer hårdt og hæfter til sidst med en
knude bagpå. Se billede 3 på næste side

BAGGRUND OG REFLEKSION
De lokale spejdere i Uganda laver bordskånere,
men ikke kun for at beskytte bordet for gydernes varme overflade. De sælger bordskånerne
og tjener penge til spejderaktiviteter. Produktionen af bordskånerne tjener også et højere
formål for spejderne. De genbruger materialer,
som alligevel skulle smides ud og er derved
med til at gøre en positiv forskel for klimaet.
De aftaler med lokale restauranter, at de kan
afhente kapslerne hos dem. På samme måde
tager de forbi de lokale skræddere og henter
stofrester, som ellers var på vej til affald. Med
det projekt tager spejderne ikke kun hånd
om egne aktiviteter i gruppen, men også om
landets til tider sparsomme ressourcer.

Denne proces gentages, indtil man har nok
kapsler med stof til at lave den størrelse bordskåner, man ønsker.
Når man har produceret nok kapsler med stof,
skal man i gang med at sy kapslerne sammen
til selve bordskåneren. Tråd nålen igen, og tag
tråden igennem stoffet ved en kant på den første kapsel. Herefter tager man kapsel nummer
to og kører tråden igennem kanten på denne.
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Tidsforbrug:
60-90 minutter
Materialer:
Kapsler fra sodavands- og
ølflasker, stofrester (gerne i
forskellige farver), nåle, sytråde
og sakse. Spejderne kan evt.
tage kapsler og stofrester med
til mødet
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Billede 1
Først renses alle kapsler med vand og sæbe
og tørres herefter på et viskestykke.
Mens kapslerne tørrer, skal der klippes runde
stofstykker med en diameter på 6 cm.
Når kapslerne er helt tørre, kan man begynde at sy stofstykkerne omkring dem.
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Billede 2
Tråd nålen, og ri herefter stoffet rundt i
kanten, så man til sidst kan trække i tråden,
så stofstykket trækkes sammen.
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Billede 3
Derefter kan man sætte kapslen ind i
stofstykket, og når den sidder der, skal man
stramme tråden, således at kapslen bliver
omsluttet af stofstykket.
Man strammer hårdt og hæfter til sidst med
en knude bagpå.
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Billede 4
Når man har produceret nok kapsler med
stof, skal man i gang med at sy kapslerne
sammen til selve bordskåneren. Tag tråden
igennem stoffet ved en kant på den første
kapsel. Herefter tager man kapsel nummer
to og kører tråden igennem kanten på denne.
Fortsæt med tråden frem og tilbage mellem
de to kapsler, indtil de sidder stramt fast til
hinanden. Herefter fortsætter man med den
tredje kapsel, som skal placeres imellem
de to forudgående og syer dem sammen.
Fortsæt indtil den ønskede størrelse af en ny
bordskåner er opnået.
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