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Flet i forvandling Else Marie Pedersen Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er tænkt som inspiration til alle
som holder af at bruge deres hænder og hjerne til at flette kurve håndværksmæssigt og kreativt.

Kurvehåndværket er en del af vores kulturarv og har ikke forandret sig så meget op igennem historien. Det er
de samme grundteknikker vi fletter med i dag som før. Designet på kurvene har ændret sig, alt efter moden og
kurvenes anvendelse. Materialerne som anvendes er stadig, hvorend du rejser i verden, naturmaterialer som er
tilgænglige dér hvor folk bor. Dog har mulig-heden for at få materialer fra andre dele af verden været med til
at ændre flettehåndværket. Ved at gå tilbage i historien og tage de gamle fletteteknikker med op til nutiden,
håber jeg at disse bliver bevaret i fremtiden. Bogen er en kombination af historier, teknikker og opskrifter.
Grundmaterialet er rattan, kendt i Danmark som peddigrør. Foruden grundteknikker til mange forskellige

typer kurve kan du også finde grundteknikker til splejsning af kurve og tasker af papirgarn, en skøn teknik til
fremstilling af kurve.
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