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Pilehylde der kan få lov at stå i stuen [1]
Skrevet af : JonJagd til den 09. Apr 2007  17:22
Tips & Tricks [2]
Opbevaring af pile kan være et problem. De fleste har flere end der kan være i koggeret, og hvis man køber sig en
transportkuffert, som også bruges til opbevaring kan man snart opleve, at den også hurtigt kan være fyldt. Ville det ikke
være rart at have en hylde, som kan holde op mod 90 pile på en dekorativ måde, og som måske endda kan få lov til at
stå i stuen i stedet for at blive henvist til værkstedet? Der findes en nem løsning, som man ikke engang behøver at
bygge selv.
I Silvan sælger de en skohylde, der består af 2 hylder, som er lavet af smalle lister sat på kryds og tværs, hvorved der
opstår 6 x 15 = 90 små huller. Hvert hul fint kan holde hver sin pil, og det passer endda til serier af 6 pile. Man skulle
næsten tro at den var lavet til pile i stedet for sko.
Hullerne er en anelse for store til et pileskaft, men til gengæld kan man så få lirket en pil med judospids ned igennem.
Som det kan ses på billede nummer 2, så er hylden forhåndsgodkendt af folk med et veludviklet boligindretningsgen.
Jeg kan i den forbindelse nævne, at pokaler fra f.eks. Vejen Langbuetræf er blevet henvist til værkstedet uden videre
diskussion, mens denne lille sag altså er gået gennem kvalitetskontrollen. En forkærlighed for et Karen Blixen inspireret
tema har uden tvivl været en fordel for denne hylde.
En meget interessant iagttagelse er, at pilene hurtigt har vist sig, at være de mest diskuterede og beundrede genstande i
stuen blandt eventuelle gæster. Så de har en vis tiltrækningskraft.
Som det kan ses på billede 3, så vil et et oplagt forbedringspotentiale for hylden være at montere en bundplade, således
at man nemmere kan flytte hylden og alle pilene på en gang.
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