HET MAKEN VAN EEN (VIKING)DRINKHOORN
Harm Paulsen (Denemarken)
1. Haal een hoorn bij het slachthuis of koop een ruwe hoorn, groot genoeg om je dorst te
lessen. (zie afb. 1)

2. Schuur hem met grof schuurpapier
3. Schuur daarna met fijner schuurpapier.
4. Schuur met nog fijner schuurpapier of met staalwol (eventueel ook met een scherp
mes). Je ziet nu pas de mooie structuur van de hoorn te voorschijn komen.
5. Zaag de bovenkant op de gewenste hoogte (afb. 2)
6. Leg een stevig karton aan de bovenkant rondom de hoorn (afb. 3). Om verschuiven
tegen te gaan maken we die even vast met plakband. Teken nu op het papier het
ontwerp van het beslag. (afb. 3)
7. LET OP: Teken goed aan tot hoever het karton reikt op de hoorn, voordat je het
papier eraf neemt
8. Knip nu het ontwerp voorzichtig uit (afb. 4), leg het op een dun plaatje blik (0,8 mm
dik). Messing of koperblik is te krijgen bij de slotenmaker of in een ijzerzaak.

9. Zaag nu het figuur uit (afb.6).
10. Maak voor de versiering een ontwerp.
11. Breng het ontwerp over op het blik met priem of aangeslepen grote spijker. (afb. 7)
TIP: Gebruik een harde ondergrond.

12. Begin nu met het aanbrengen van de blikken strook. Je hebt daar een priem voor
nodig, die je zelf ook kunt maken van een grote spijker. Van een oude
schroevendraaier kun je een punt maken met een beetje verder nog een punt, zodat je
punt-cirkeltjes kunt maken
13. Maak de strook vast met heel kleine spijkertjes . Boor ze voor met een boortje niet
groter dan 2 mm doorsnee.
14. Hamer voorzichtig de kleine nietjes / nageltjes / spijkertjes van koper of aluminium
van binnen uit door de gaatjes en sla de eindjes plat op een harde ondergrond (afb. 10)
Deze nietjes zijn te krijgen in een ijzerwinkel.
15. Boen de hoorn nog een keer mooi op.

Proost!
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