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Wieszak
prosto
z lasu
Oryginalny wieszak
ubraniowy z gałęzi
i desek, utrzymany
w leśnych,
naturalistycznych
klimatach, będzie ozdobą
każdego domu. Można go
wykonać bez większego
trudu, z użyciem prostych
narzędzi oraz pozyskanego
niewielkim kosztem
materiału.

W

ARTO,
Z
ODPOWIEDNIM
W YPRZEDZENIEM,
ZGROMADZIĆ
GAŁĘZIE,
KTÓRE POSŁUŻĄ CI DO W YPEŁNIENIA
WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI WIESZAKA. Prze-

chowywane około roku pod dachem wyschną porządnie, nie powinieneś więc mieć problemów ich z
rozsychaniem się i pękaniem w trakcie użytkowania.
Deski do konstrukcji ramy możesz pozyskać z dowolnego źródła, w zależności od twoich możliwości
i pomysłu na wygląd wieszaka, wykorzystaj np.: starą paletę, elementy dachu lub elewacji starej stodoły.
Odradzam jedynie używanie desek budowlanych
służących do szalowania, ponieważ często są impregnowane szkodliwymi preparatami, które ulatniają
się podczas obróbki desek, wydzielając przy okazji
brzydki zapach. Ja zagospodarowałem resztki desek,
które miałem w pracowni.
Deski możesz pomalować na biało, by stworzyć
neutralne tło dla naturalnych kolorów kory, którą
warto zostawić jako ozdobę. Najpierw dokładnie
przetrzyj gałęzie metalową szczotką (możesz użyć
wełny metalowej lub zwykłej szczotki ryżowej)
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i wilgotną szmatką pozbądź się pyłu. Jeśli chcesz
pozostawić na korze część dobrze przytwierdzonych
zielonych mchów i porostów, które tylko dodadzą
wieszakowi uroku, nie rób tego zbyt dokładnie. Całość przemaluj dwukrotnie lakierem do drewna (polecam lakier wodny, matowy).
Kiedy lakier schnie, można się zabrać za tworzenie ramy. Zacznij od wyszczotkowania drewna
szczotką stalową założoną na szlifierkę kątową.
Wydobyta w ten sposób faktura słojów podkreśli
naturalność materiału i będzie świetnie korespondować ze znajdującymi się wewnątrz konstrukcji
gałęziami. Do skonstruowania ramy przyda ci się
kilka podstawowych narzędzi: ołówek, taśma miernicza, kątownik, piła do drewna, wiertarka, ściski,
klej i kilka wkrętów. Ponieważ wieszak będzie trochę ważył, w celu ustabilizowania całej konstrukcji dołóż dwie deski z tyłu. Wzmocnią one całość
i dodatkowo ułatwią montaż wieszaka na ścianie.
Całość pomaluj dwukrotnie białą farbą kredową i,
ponownie dwukrotnie, matowym lakierem.
Najtrudniejszym zadaniem, jakie cię czeka podczas
tworzenia wieszaka, jest odpowiednie docięcie gałęzi.
Piła, której będziesz używać, powinna być ostra i wyposażona w małe zęby do prac precyzyjnych. Dzięki
temu nie uszkodzisz kory, a całe cięcie będzie równe
i niepostrzępione.
Po dokonaniu wstępnych przymiarek obetnij
pierwszy koniec gałęzi. Przed cięciem drugiego warto ponownie przymierzyć gałąź w ramie. Ryzyko
błędu w kątach cięcia spadnie wówczas do minimum
i gałęzie wpasują się w ramę idealnie, bez zbędnych
szczelin. Po rozplanowaniu rozłożenia wszystkich
gałęzi w ramie rozpocznij ich przytwierdzanie, np.
za pomocą kołków drewnianych o średnicy 8 mm.
Nawierć ramę razem z każdą gałęzią, przytrzymując ją podczas wiercenia, by idealnie się spasowały.
Do wnętrza każdego otworu wpuść odrobinę kleju.
Posmaruj nim też fragmenty ramy, w których gałęzie
będą do niej przylegały. Młotkiem wbij kołki i pozostaw całość do wyschnięcia. Następnego dnia zetnij
kołki z zewnętrznej strony ramy i lekko przetrzyj
uszkodzenia papierem ściernym, a następnie ponownie pomaluj farbą i lakierem.
Jeżeli wycinając gałęzie, zostawisz je z odpowiednio
dociętymi drobniejszymi gałązkami, mogą one z powodzeniem służyć jako haczyki do wieszania odzieży.
Ja poobcinałem je niestety wcześniej, nie wiedząc, do
czego gałęzie będą wykorzystane, musiałem więc coś
wymyślić. Wiertłem skrzydłowym o średnicy 12 mm
wywierciłem więc w odpowiednich miejscach otwory, w które wpasowałem pomalowane na biało kołki.
Odrobina kleju i gotowe!
Możesz poprawić efekt wizualny wieszaka, np.
dodając ładną ozdobną ramę od frontu, podświetlając całość listwą LED umieszczoną wewnątrz lub
montując za gałęziami lustro. Podwoi ono optycznie
liczbę gałęzi i stworzy wrażenie głębi. Wieszak będzie też praktyczniejszy, bo będzie się w nim można
przejrzeć.
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