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Nävar med starrgräs och ängsgräs. 
Under sina promenader med hunden spanar 
Inga-Britt efter material att slöjda med. 
Hon plockar gräs och mossa, bär hem roliga 
pinnar och blir lycklig av att hitta sånt som 
man egentligen inte vill ska ligga och skräpa i 
naturen. 
   — Det kan vara rostiga föremål som ringar, 
bleckplåt, ölburkar och konservburkar. Rent 
ut sagt gammalt skrot som folk lämnat kvar 
efter sig. Jag gillar också att gå på skattjakt 
på loppisar och i gamla lador. 

Rost och gräs snygg kombo. Ängsgräs 
plockar hon kring midsommar. Då är gräset 
som segast och funkar att binda med. Hon 
gör gräskronor som hon dekorerar med ros-
tiga ringar, band, mattrasor och detaljer av 
plåt, förslagsvis av gamla kaviartuber. 
   — Det blir också fint med rönnbär på tråd 
och blommor av silkespapper eller kräpp- 
papper. Även tidningspapper eller blänkande 
karamellpapper går bra, tipsar Inga-Britt som 
hämtar inspiration i gammal folkkonst och 
gärna slöjdar utifrån äldre förebilder. 

Gör din egen festspira. Inga-Britt, 
som är erfaren kursledare, delar med sig av 
ett enkelt tips.
   — Gå ut i skogen och leta efter en pinne 
med delad topp. Forma ett hjärta och knyt 
ihop. Dekorera med det du har. Klipp i tuber 
och burkar. Häng eller 
vira band kring stommen. 
Knyt på tygremsor som 
kan fladdra! Festspiror 
blir festliga i en lokal eller 
utomhus. Gör höga till gol-
vet/marken eller korta att 
ställa i kruka på bordet! 
   I sommar hittar du Inga-
Britts kronor, spiror och 
kransar på butiken Oknutt 
i Leksand. Onsdag 6 juli 
leder hon en workshop på 
Sätergläntan i Insjön och 
15—17 juli ställer hon ut 
sina alster på Gamla Sko-
lans café i Nusnäs.
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ÅTERBRUKAREN
I varje nummer riktar Dalaliv strålkastaren mot kreatörer som ser gamla  
material och föremål med nya ögon – till glädje för sig själva, andra och miljön.  
Här presenterar vi slöjdaren Inga-Britt Ax Ambrosiusson i Våmhus som hittar  
det mesta av sitt material i naturen. 


