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I Trä lär du dig de grundläggande snickerikunskaper som behövs för
att kunna inreda hemmet med personliga och vackra bruksföremål.
Med utgångspunkt i bokens 20 projekt, anpassade för dig som
kanske inte rört en såg sedan träslöjden, guidas du steg för steg

igenom de tekniker som gör dig till vän med sågar, hyvlar, tvingar
och stämjärn.

Boken innehåller praktisk brädgårdskunskap, det vill säga hur man
väljer bra träslag och virkets egenskaper, en verktygsgenomgång
med tonvikt på handverktyg, samt metoderna som används för att
mäta, såga, hyvla, sammanfoga, tälja och ytbehandla på ett sätt som
gör att du öppnar upp möjligheten till att snickeri för hemmet blir en

rolig och givande hobby.

Bland projekten finns köksföremål som kryddhylla, knivställ,
skärbräda och örttork, inredningsföremål som prylhylla, pall,

knopplist, bokstöd och balkongbänk. För den odlingsintresserade
finns blombord, odlingsbänkar, växtspaljéer och annat, både för
inomhus- och utomhusmiljöer. Alla projekt är pedagogiskt

illustrerade och svårighetsnivånanpassad efter läsare som inte har



stor vana av att arbeta med trä, men som gillar materialets organiska
känsla och uttryck.

Moa Brännström Ott frilansar som finsnickare och arbetar mest
medspecialritade möbler och objekt till bland annat restauranger och

konstnärer. Ofta arbetar hon tillsammans med formgivare,
framförallt designgruppen Uglycute. Hon haren examen från

Capellagårdens utbildning i möbelsnickeri.

Vid sidan av konkreta byggprojekt med tydliga beskrivningar håller
möbelsnickaren Moa Brännström Ott en begriplig virkesskola och

ger goda råd om verktyg och tekniker. Inspirerande och kul!
Land

"Tanken med den här boken är att man inte ska behöva vare sig en
massa maskiner eller en verkstad för att kunna göra projekten utan

att det går lika bra hemma i lägenheten. Den riktar sig till inrednings-
och odlingsintresserade med beskrivningar på bland annat

kryddhylla, pall, knivställ, sänggavel, brickbord, odlingslåda och
balkongbänk."
101 Idéer

"...pedagogiska instruktioner som hjälper både nybörjare och
rutinerade snickare att förverkliga sina hantverkardrömmar."

Allt om Stockholm

Inspirerande och kul!
Land
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