
5.  Når du har snittet brummeren borer

du et hul i den ene ende med spidsen

af en dolk, og binder en snor i. Husk at snitte

den korte tjavs tæt på knuden. 

Nogle brummere er ikke helt rene i tonen.

De hvæser. Det skyldes, at de er en smule

skæve eller ikke helt glatte

4.  Hvis brummeren 

ikke er flad eller hvis den ikke er symmetrisk,

vil den ikke sige en lyd.

3.  Den færdige 
brummer skal være 
symmetrisk. Tykkest på midten og 
spidse til mod alle kanter. Den skal være ret
flad og aflang i formen.

2.  På træstykket 
tegner du omridset på brummeren med en
blyant. 
Så er det bare at gå i 
gang med dolken.

1.  Flæk en flis af et stykke brænde 

(se tegning).

Snit en brummer
Hvad skal du bruge

· et stykke træ afhængig af brumme-
rens størrelse (f.eks. 20 cm i diameteren
og 25 cm høj). Blødt træ er lettest at snit-
te i. Lind og el er bedst, men du kan også
bruge birk eller gran. 

· dolk

· økse

· blyant

· snor - køb en snor som er flettet og
ikke snoet, ellers snor det sig op, når du
svinger brummeren

· 8 mm bor eller lav et hul med en
spids kniv.

Det er muligt at leje snittekniv og få frisk
snittetræ i Friluftshuset på Naturcenter
Vestama- ger.
Sådan gør du

Du skal have brummen til at dobbeltsnurre.
Begynd med at få brummeren til at snurre om
sig selv. Medens den hænger nedad, drejer du
snoren mellem fingrene.
Når den begynder at snurre frem og tilbage 
giver du den længere og længere snor og
begynder at svinge den rundt foran dig.
Til sidst kan du svinge den rundt over dit
hoved mens den brummer - brum brum - 
sin egen mærkelige sang.

Anvendelse af Rødel
Rødel bliver brugt til møbler, til drejede ting og til modeller. Derudover bliver
det brugt til brænde til røgerier, særligt til silderøgning samt til trækul. Rødel er
også den bedste træart til træsko. Det er fordi veddet er let, isolerer godt og er
modstandsdygtigt over for vand.

Da rødel er meget holdbart under vand, er det gennem tiden blevet brugt til
bropiller, bundgarns-pæle, både og til fundamenter for store huse, der skulle
bygges på fugtige steder.
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Sjove snitteaktiviteter

Den bedste snittekniv er skarp og har et
kort knivblad på 4-7 cm.
Skæftet må godt være tykkest på midten 

Musen er en fin begynderopgave. Hellere en
lidt lang mus, så der er noget at holde på, når
du snitter. Du kan bore huller og sætte hale og
øre på med lim

Nisser og mennesker er en god begynderopgave. Brug fan-

tasien og når du kommer hjem kan du dekorere med farver.

Stenaldermusik

Brummen er det

ældste musikinstru-
ment der er fundet i

Danmark. Den blev

fundet ved en
udgravning af en

7000 år gammel

stenalderboplads-

ved Jyderup.
Pande paletkniv

Kløv et stykke af en tyk gren eller
flæk en flis af et stykke brænde. Snit
paletkniven til og slib med sandpapir

En gren hvor sidegrene kan blive
benene på dit eget fantasidyr. 
Du kan evt. bore huller og lime øre

på, - og male den i sjove farver.

Otto er igang med at snitte en
vandrestok. Det er en sjov øvel-
se at snitte mynstre i barken.

Han har også lavet en sabel og

beholdt barken på håndtaget.
Se tegning

Anna er gået igang med at

snitte en knage, som hun

vil dekorerer når hun kom-
mer hjem. Først flækker

eller snitter hun bagsiden,

så den hænger pænt ind til

væggen

Til de mindste
Snit en flot snobrødspind. De helt
små kan bruge en kartoffelskræller
til at snitte barken af en pilegren. 

Når du snitter ind i træet, skal det gøres
“ned ad bakke” som vist på tegningen.
Rundinger giver pænest resultat med
små snit.

At snitte med kniv er sjovt og altid hyggeligt, for det skaber god stemning i gruppen. 
Du lære hvordan man former træ og hvordan forskellige træsorter arter sig. 

Det er nemmest at snitte i friske grene.
Tag dem der ligger på pladsen og bræk ikke grene af træerne.

Hold grene i den ene hånd og snit væk 
fra dig selv. Pas på lårene. Hold grenen 
væk fra kroppen.

Flækning af træ
Ved mindre grene bruges
en kniv i stedet for økse.
Støt grenen mod jorden

og slå på bagsiden af 
kniven, som vist

på tegning.

Anna har også lavet et
Smykketræ. En gren eller stam-

me med mange sidegrene er vel-
egnet. Træets fod er en træklods

med et hul. Se tegningen.


