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Tälj en sälgpipa 

Under våren när saven börjar stiga och löven är stora som musöron är det dags att tälja en 
sälgpipa. Sälg eller rönn är lämpliga träslag att arbeta med. 

Välj en kvist som har en diameter om ca 1,5 - 2 cm. Med knivens hjälp kapar du av ett par decimeter från en så 
slät del som möjligt av stammen. 

 Kapa pinnen snett i ena änden och gör sedan ett litet jack genom barken och ner 

i kvisten 2-3 cm från den övre framkanten. 

Gör nu ett spår i barken runt pinnen ytterligare 2-3 cm bakom det föregående jacket. 

 

Knacka med knivskaftet mot barken på den övre delen av pinnen. Om löven nästan 
slagit ut är det mindre sav mellan bark och kvist och då kan du behöva slå kniven 
mot barken rätt hårt.Ta tag runt pinnen och vrid loss den övre delen av barken. Var 
försiktig så du inte spräcker barken 

 

Lägg barkhylsan i åt sidan så den inte går sönder. Om det är soligt bör du placera den i 
skuggan då den annars torkar snabbt och riskerar att spricka.  

 

Plana av överdelen av kvisten från jacket du tidigare gjort  ut mot spetsen. Du kan ta bort 
några millimeter. Om pipan senare inte fungerar har du troligen täljt ner kvisten för lite.   

 

 

Gör en skåra med kniven runt kvisten vid jackets främsta del. Med stöd av skåran 
du gjort täljer du av den främre delen av pinnen. Troligen får du göra om skåran 
några gånger för att få ett så tvärt brott som möjligt 

Med stöd av skåran du gjort täljer du av den främre delen av pinnen. Troligen får du göra om skåran några 
gånger för att få ett så tvärt brott som möjligt 

Sätt tillbaka den främre biten i framkant av barkhylsan och den bakre biten 
trycker du in ca en centimeter.   

 

 


