KAVLINGSBORD

Talismans Kavlingsbord kan placeras på en bänk eller ett bord, vilket
möjliggör valfri arbetshöjd. Det går att skruva fast men det är inte nödvändigt och dess ringa storlek och vikt gör den enkel att stuva undan efter användning.
Specifikationer:
Bredd:
74 cm
Djup:
56 cm
Höjd:
16 cm
Kavlingsbordets arbetsyta: 58,5 cm x 45,5 cm
Vikt: 22 kg, inkl emballage 26 kg
Konstruktionen är enkel såtillvida att bottenplattan körs fram och tillbaka. Lerans tjocklek bestäms genom en enkel justering av valsens upp eller ner och leran kavlas mellan två kanvasvävar. Veven monteras på höger eller vänster sida
av bordet allt efter användarens behov.
Bruksanvisning:
För att ställa in önskad höjd för en särskild tjocklek av leran lossar man på de två röda rattar som sitter på var sin sida om valsramen. Detta möjliggör justering av höjden genom att den röda
bommen trycks ner eller lyfts upp och den svarta valsen rör sig
upp eller ner.
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Veva tills bottenplattan nästan är helt utsträckt. Dra den övre kanvasväven tillbaka
över valsramen. Placera sedan leran på den
undre väven - leran bör vara något tillplattad så den passar under bommen. Dra sedan tillbaks den övre kanvasväven. Veva
med ett stadigt och fast grepp och bottenplattan med leran förs under valsen.
Vid kavling av en större lerplatta kan det
vara lämpligt att föra valsen mer än en gång
över leran för att minska kraftbehovet under vevandet. En god idé är att kontrollera
kanvasväven allt eftersom leran kavlas så att
inga veck bildas. Skulle leran breda ut sig
alltför mycket är det bara att skära loss kanterna med en, ej för vass, kniv.
Avlägsnande av lerplattan:
Använd två plattor, exempelvis av masonit
och för in den ena under den undre kanvasväven. Dra sedan bort den övre väven och
placera den andra plattan på den utkavlade
leran. Vänd nu försiktigt "sandwichen" och
ta bort plattan som nu ligger överst. Dra
bort kanvasväven. Nu kan man bära den
utkavlade leran till arbetsbordet.

Några tips:
Fuktar man kanvasväven undviker man att
den veckar sig.
Vill man upprepa en viss tjocklek av leran kan
man ta en brädbit (motsvarande önskad lertjocklek) och använda denna som måttstock
när man ställer in valsen. 40 x 10 cm är en
lämplig storlek på brädan. Lossa de röda rattarna och för in brädan mellan de båda kanvasvävarna under valsen. När den röda bommen sänks kommer således den svarta valsen
att vila på måttstocken (d v s brädan) mellan
kanvasvävarna. Skruva sedan åt de båda rattarna och dra undan brädbiten. Härmed garanteras en jämn inställning.

