Koehoorn bewerken
(opgezet door Ans Nieuwenburg – Bron)
Hoorns van oude koeien zijn groot, dik en voor een groot deel massief.
Hoorns van jonge koeien zijn klein, dun en weinig massief.

Voorbereiding (3 maanden minstens)
Een verse koehoorn krijg je bij

1. een slachthuis,
2. bij de boer of
je vindt hem
3. in de wei.
De pit zit bij 1 en 2 nog vast aan de hoorn.
-Begraaf de hoorn 3 maanden in de grond (zet er voor de zekerheid een stok bij).
Na 3 maanden zit de pit los
-Tik de pit er uit. Dat is vies werk.
-Spoel de hoorns in een emmer koud water.
-Spoel ze nog eens in schoon water en roer goed met een stok
-Spoel ze nog eens in afwaswater.
-Spoel ze nog een keer na en laat ze drogen in een schuur. Buiten verkleurt het
misschien
-Droog ze nooit te veel, anders worden ze te bros en gaan ze soms splijten.
Er wordt gezegd dat ze na een jaar uitgewerkt zijn.

Alternatieve voorbereiding (die minder tijd vergt)
-Sudder de verse hoorn met pit en al uit, om de pit los te maken. Ten eerste stinkt dit
heel erg, het is een vies gedoe, maar ten tweede is het niet goed voor de hoorn.
Gekookte hoorn is heel breekbaar.

Gereedschap
Stuk glas, schrapstaal of plamuurmes om schoon te krabben.
Bankschroef met stuk bezemsteel. De hoorn in een bankschroef glipt eruit. Je kunt
hem beter steunen op een rond stuk hout.
Vijlen.
Kleine en of grote ijzerzaag.
Schuurpapier of –linnen.
Koperpoets.

Bewerken
-Maak de koeienhoorn egaal dun
-Leg het enige uren in koud water, daarna in heet net niet kokend water.
-Heb je platte hoorn nodig, dan kun je de hoorn nu pletten. Zaag dan een deel van het
open stuk af en zaag dit door, zodat je hem plat kunt krijgen door hem tussen 2
plankjes
te klemmen en 2 dagen te laten drogen. (het kan ook met 2 warme metalen platen)
-Heb je een ovalen vorm nodig, maak dan een taps toelopende ovalen vorm van hout
-Leg de dunne hoornring inwater met de vorm er een beetje in en verhit het water.
Probeer beetje bij beetje de vorm verder te duwen in de ring. Klem het nog even tussen
een paar plankjes, om de buitenkant strak te krijgen.
-Laat dit een dag drogen.
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Wat kun je er van maken
2 ringen voor een sluiting van een ceintuur
Gesp
Haarspeld of haarring
Hanger
Lucette (voor koordjes) een soort punniken
Sieraden en lepel (uit de hoorn punt)
………
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